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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN DATA 
2 DE MAIO DE 2018.

ASISTENTES:

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. María Loureiro García.

CONCELLEIROS:

D.  Jesús  Antonio  Fernández  Cal,   Dª.  Mª.  Isabel  Rodríguez  López,  D.  Jesús  Fernández 
Fernández, Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, Dª. María Soledad Rey Yáñez, Dª. María 
del Carmen Franco Díaz, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Jaime Eduardo de Olano Vela, 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.

SECRETARIA XERAL
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade        

Excusan a súa asistencia D. Emilio Villarmea Méndez e Dª. Mª Jesús Vale López.

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 2 de maio 
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.

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 DA ACTA DA SESIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE DATA 
18/04/2018.

Intervén a Secretaria Municipal para advertir dunha errata na primeira páxina da acta, onde se 
di que se iniciou o pleno ás 10 horas debe dicir ás 20:30 horas.

Non existindo observación algunha por unanimidade dos presentes, apróbase a acta da sesión 
de data 18/04/2018.
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2.- INICIO DE EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO E REQUERIMENTO PARA O
CUMPRIMENTO DA ORDENANZA DE TAXIS.

EXPTE 2241/2018.-

Visto o expediente tramitado para o a recuperación de oficio de dominio público municipal e o 
cumprimento da ordenanza de taxis.

Vista a proposta da Alcaldía para o inicio de expte de recuperación de oficio respecto da zona 
de dominio público municipal da beirarrúa situada na Praza de Lugo, onde se atopa ubicado un  
dos teléfonos do sector do taxi do municipio, para a conseguinte retirada do mesmo, así como 
requerir  ao  sector  do  taxi  do municipio  para  o  cumprimento  da  obrigatoriedade dun  único 
número de teléfono que garanta o servizo.

Visto o informe emitido pola Secretaria Municipal no que se conclúe o seguinte:

“Primeiro.- A recuperación de oficio da posesión dos bens de dominio público municipal regúlase no artigo  
70 e 71 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das  
Entidades Locais.

A recuperación de oficio dos bens de dominio público non se atopa suxeita a prazo, en consonancia coa  
previsión  do  artigo  5  da  mesma  norma,  na  que  se  califican  como  inalienables,  imprescriptibles  e  
inembargables.

A  recuperación  require  acordo  previo  da  Corporación,  ao  que  se  acompañarán  os  documentos 
xustificativos  da  usurpación,  debendo  constatarse  polo  tanto  a  falta  de  título  habilitante  para  dita  
ocupación  do  ben  de  dominio  público  que  se  pretende  recuperar.  No  presente  expediente  figura  
documentación da que se desprende que non consta a existencia de título habilitante para o uso do  
dominio público.

O artigo 56 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas prevé, de  
xeito supletorio para a Administración Local, os requisitos aos que debe suxeitarse a recuperación de  
oficio, indicando que previa audiencia ao interesado, e una vez, comprobado o feito da usurpación e a  
data en que ésta se iniciou, se requerirá ao ocupante para que cese na súa actuación, sinalándolle un  
prazo non superior a oito días para elo.

Non contando con desenrolo deste precepto pola normativa estatal, que estableza regulamentariamente o  
procedemento a seguir para o expediente de recuperación, deberá estarse ao disposto na normativa  
referida, aplicando en todo o procedente a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo  
Común das Administración Públicas.

Segundo.- Respecto á obrigatoriedade dun único número de teléfono que garanta o servizo, establecida  
no artigo 26 da ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi, cabe indicar que se trata dun precepto  
establecido  como  obrigatorio  pola  normativa  municipal.  Na  ordenanza  non  se  describe  a  forma  de  
funcionamento do único número de teléfono que se establece como obrigatorio. Calquer modificación que 
se  pretenda  introducir  a  este  respecto  debe  conlevar  a  correspondente  modificación  da  ordenanza  
municipal, seguindo os trámites previstos na normativa vixente, tanto na LPACAP como na LRRL.

A Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia fai  
referencia á incorporación de innovacións tecnolóxicas no artigo 28.

A Lei de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia non conta nestes momentos  
con norma regulamentaria de desenrolo da mesma, polo que  no
 que respecta á normativa de aplicación ao sector do taxi deberá estarse ao disposto na mesma e na  
ordenanza municipal.

O rexime de infraccións e sancións previsto na ordenanza municipal remite á normativa de aplicación,  
polo que neste aspecto deberá estarse ao disposto na mesma.”
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Resultando  que  este  asunto  foi  dictaminado favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de 
Desenvolvemento Local de data 25 de abril de 2018.

Non existindo debate sobre este asunto procédese por unanimidade á aprobación da proposta 
da Alcaldía, do seguinte xeito:

Primeiro.- Iniciar expediente de recuperación de oficio respecto da zona de dominio público 
municipal da beirarrúa situada na Praza de Lugo, onde se atopa ubicado un dos teléfonos do 
sector do taxi do municipio, para a conseguinte retirada do mesmo.

Delegar  na Alcaldesa a tramitación do referido expediente  de recuperación de oficio  ata  o 
momento da súa conclusión, debendo ser resolto o mesmo polo Pleno da Corporación.

Segundo.- Requerir ao sector do taxi do municipio para o cumprimento da obrigatoriedade dun 
único número de teléfono que garanta o servizo.

Requerir así mesmo á Asociación de Taxis “Taxis de Viveiro Asociación”, como titular dos dous 
números de teléfono actuais (segundo os datos que obran no expte) e dado que os mesmos se  
están a utilizar para a prestación do servizo, para que, de forma inmediata, se deixen de utilizar 
ambas liñas telefónicas para dito uso procedéndose a establecer un único número de teléfono 
(que pode ser un dos existentes ou outro de nova contratación). Esta única liña de teléfono 
deberá ser utilizada por todas as licenzas de taxi vixentes no municipio.

No suposto de que non se dea cumprimento ao establecemento dun único número de teléfono, 
sen  prexuízo  da  tramitación  dos  procedementos  sancionadores  que  no  seu  caso  podan 
corresponder,  procederase á adopción por  este Concello das medidas necesarias para dar 
cumprimento á existencia dun único número de teléfono, e de ser necesario, á modificación da 
ordenanza, aos efectos de establecer a concreta fórmula para a implantación dun único número 
de teléfono que garanta o servizo.

3.-  CONSTITUCIÓN  DA  MESA  LOCAL  DE  COORDINACIÓN  IINTERINSTITUCIONAL 
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
EXPTE 1579/2018.-

Vista a proposta de Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, concelleira da muller do Concello 
de  Viveiro,  para  a  constitución  da  mesa  local  de  coordinación  interinstitucional  contra  a 
violencia de xénero.

Resultando que este asunto foi dictaminado pola Comisión Informativa de Desenvolvemento 
Local, en data 25 de abril de 2018.

Intervén  D.  Antonio  Bouza  Rodil  para  propoñer  que  se  ten  encaixe  legal,  ademáis  da 
representación do equipo de goberno, formen parte da Mesa un concelleiro por cada grupo da 
oposición.

Intervén a Secretaria Xeral, a petición da Sra. Alcaldesa para dicir que se deberá estar ao que 
estableza a normativa na que se regula a constitución destas Mesas.

Non existindo máis debate sobre este asunto procédese por  unanimidade á aprobación da 
proposta da concelleira da muller,  acordando así  mesmo incluir  na composición,  unha vez 
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comprobado  o  seu  encaixe  legal,  a  un  representante  do  grupo  do  P.P.,  de  Son  Viveiro 
integrante do Grupo Mixto e a un dos concelleiros non adscritos en representación dos tres, do 
seguinte xeito:

Primeiro.-  Constituir  a  Mesa Local  de  Coordinación  Interinstitucional  contra  a  Violencia  de 
Xénero.

Constitúen a mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero:

Presidencia:
- O/A Alcalde/alcaldesa-presidente/a do Concello de Viveiro ou concelleiro ou concelleira en 
quen delegue que a presidirá.

Vogalías:
- Concelleiros/concelleiras con competencias no ámbito de prevención e loita contra a violencia 
de xénero.
- Persoal do centro de información ás mulleres-CIM.
- Persoal dos servizos sociais municipais.
- Representantes da policía local.
-  Representantes das forzas e corpos de seguridade (Garda Civil,  Policía Nacional,  Policía 
Atuonómica).
- Representante dos centros educativos.
- Representante dos servizos sanitarios.
- Representante doutras institucións: eido xurídico, colexios de avogados/as, emprego, Xunta 
de Galicia.
- Un representante de cada grupo político da corporación e no suposto de Grupo Mixto un 
concelleiro en representación do mesmo e no caso de concelleiros non adscritos un concelleiro 
en representación dos mesmos.

Secretaría: 
- Persoa técnica da concellería competente na materia.

Segundo.-  A Mesa  Local  de  Coordinación  Interinstitucional  contra  a  Violencia  de  Xénero 
reunirase  de  xeito  ordinario  con  periodicidade  semestral,  e  de  xeito  extraordinario  ou  con 
carácter de urxencia sempre que a situación o requira.

4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS NO CEMITERIO MUNICIPAL.
EXPTE 1894/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1894/2018 de cambio de titularidade 
da  Concesión  Administrativa  de uso  funerario  da  sepultura  sita  no  Cemiterio  Municipal  de 
Altamira no Grupo: 1, Cadro: 1, Ringleira: 5, Número: 2 , a nome de dona Arminda López Ferro,  
por transmisión INTERVIVOS a favor de don Eusebio Antonio Fernández López.

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

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

Resultando  que  este  asunto  foi  dictaminado favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de 
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Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa da sepultura sita no 
Cemiterio Municipal de Altamira no Grupo: 1, Cadro: 1, Ringleira: 5, Número: 2    que figura no 
título concesional a nome de dona Arminda López Ferro , pasando a ser titularidade de don 
Eusebio Antonio Fernández López.

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 21-05-1991), 
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 21/05/2016  e a 2ª  
renovación sería o 25/05/2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  25/05/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 25/05/2041.

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.

EXPTE 1893/2018.-

Resultado que se está tramitando o expediente número 1893/2018 de cambio de titularidade da 
Concesión Administrativa de uso funerario da Sepultura sita no Cemiterio  Municipal de Altamira 
no  Cadro: 0 Ringleira: 1, Números: 6, que figura no título concesional a nome de don Vicente 
Pérez Castrillón , por transmisión INTERVIVOS a favor de Vicente Pérez Fernández.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co estableciso no artigo 21.1 s) da Lei 
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 25 de abril  de 
2018.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa da sepultura sita no 
Cemiterio Municipal  de Altamira no  Cadro: 0 Ringleira: 1, Números: 6, que figura no título 
concesional  a  nome de  don  Vicente  Pérez  Castrillón  ,  pasando  a  ser  titularidade  de  don 
Vicente Pérez Fernández.

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 16-05-1991), 
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 16/05/2016  e a 2ª  
renovación sería o 16/05/2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  16/05/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 16/05/2041.

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.

EXPTE 1892/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1892/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa de uso funerario da  sepultura sita no Cemiterio Municipal  de 
Altamira no  Cadro: 0 Ringleira: 1, Números: 5, a nome de don Vicente Pérez Castrillón, por 
transmisión INTERVIVOS a favor de don Alfredo Vicente Pérez Fernández.

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

Examinada a documentación que a acompaña,  o  informe-proposta de acordo emitido pola 
Técnico Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da 
Lei 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 25 de abril  de 
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2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa da sepultura sita no 
Cemiterio Municipal de Altamira no  Cadro: 0 Ringleira: 1, Números: 5,   que figura no título 
concesional a nome de don Vicente Pérez Castrillón , pasando a ser titularidade de don Alfredo 
Vicente Pérez Fernández.

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 16-05-1991), 
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 16/05/2016  e a 2ª  
renovación sería o 16/05/2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  16/05/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 16/05/2041.

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.

EXPTE 1890/2018.-

Resultando que se está a tramitando o expediente número 1890/2018 de cambio de titularidade 
de Concesión Administrativa de Uso Funerario da sepultura sita  no Cemiterio Municipal de 
Altamira  no Cadro: 3, Ringleira: 5, Número: 20 ( no inventario municipal nº24), a nome de dona  
María Concepción Parga López, por transmisión Intervivos a favor de dona Ramona Santana 
Ramírez.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 
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 25 de abril  de 
2018.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa da sepultura sita no 
Cemiterio Municipal de Altamira  no Cadro: 3, Ringleira: 5, Número: 20 ( no inventario municipal  
nº24) , que figura no título concesional a nome de dona María Concepción Parga López  , 
pasando a ser titularidade de dona Ramona Santana Ramírez.

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 11-06-1992), 
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 11/06/2017 e a 2ª 
renovación sería o 11/06/2042.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  11/06/2017  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 11/06/2042.

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.

EXPTE 1531/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1531/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa de uso funerario dos dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de 
Altamira no Grupo: C , Cadro: 3 Ringleira: 1, Números: 1-2, a nome de  dona Rocío Louzao  
Vilasa, por transmisión INTERVIVOS a favor de dona Ana María Pérez Rivas.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo emitido pola  
Técnico Xurídica do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da 
Lei 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 25 de abril  de 
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2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa dos nichos sitos no 
Cemiterio Municipal de Altamira no Grupo: C , Cadro: 3 Ringleira: 1, Números: 1-2,   que figura  
no título concesional a nome de dona Rocío Louzao Vilasa, pasando a ser titularidade de dona 
Ana María Pérez Rivas.

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 03-04-1982), 
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 03/04/2007 e a 2ª 
renovación sería o 03/04/2032.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  03/04/2007  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 03/04/2032.

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.

EXPTE 1511/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1511/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa de uso funerario do nicho sito no Cemiterio Municipal de Altamira 
no Grupo: San Germán , Ringleira: 33, Número: 3, a nome de  dona Antonia Polo Pérez e dona 
María Jesusa Pérez García, por transmisión INTERVIVOS a favor de dona María Jesusa Pérez 
García.

Visto  que  no  expediente  consta  informe favorable  do  Vixiante  Urbanístico  do  Concello  de 
Viveiro.
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Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo emitido pola  
Técnico Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da 
Lei Reguladora das 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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa dos nichos sitos no 
Cemiterio Municipal de Altamira no Grupo: San Germán , Ringleira: 33, Número: 3,   que figura 
no título concesional a nome de dona Antonia Polo Pérez e dona María Jesusa Pérez García, 
pasando a ser titularidade de dona María Jesusa Pérez García.

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 14-11-1991), 
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 14/11/2016 e a 2ª 
renovación sería o 14/11/2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  14/11/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 14/11/2041.

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.

EXPTE 1510/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1510/2018 de cambio de titularidade 
da  Concesión  Administrativa  de  uso  funerario  dos  nichos  sitos  no  Cemiterio  Municipal  de 
Altamira no Grupo: San Germán , Ringleira: 33, Números: 2 e 4, a nome de  dona Antonia Polo 
Pérez  e  dona María  Jesusa  Pérez  García,  por  transmisión  INTERVIVOS a  favor  de dona 
Antonia Polo Pérez.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo emitido pola  
Técnico Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da 
Lei Reguladora das 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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa dos nichos sitos no 
Cemiterio Municipal de Altamira no Grupo: San Germán , Ringleira: 33, Números: 2 e 4,   que 
figura no título concesional a nome de dona Antonia Polo Pérez e dona María Jesusa Pérez 
García, pasando a ser titularidade de dona Antonia Polo Pérez.

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 14-11-1991), 
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 14/11/2016 e a 2ª 
renovación sería o 14/11/2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  14/11/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data 14/11/2041.

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.

EXPTE 1482/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1482/2018 de cambio de Titularidade 
da Concesión Administrativa de Uso Funerario da Sepultura sita no Cemiterio  Municipal de 
Altamira de Viveiro, no Cadro: 3 ,RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 16,,  a nome de don Rosendo 
Cagiao Sierra, por transmisión Mortis Causa a favor de don Miguel Amadeo Cagiao Moreno.

Visto  que  no  expediente  consta  informe favorable  do  Vixiante  Urbanístico  do  Concello  de 

11

mailto:viveiro@fegamp.es


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

Viveiro.

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade con establecido no artigo 21.1s) da Lei 
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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade Mortis Causa da concesión administrativa de uso 
funerario  da  Sepultura  sita  no  Cemiterio   Municipal  de  Altamira  de  Viveiro,  no  Cadro:  3 
,RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 16, que figura no título concesional a nome de don Rosendo Cagiao 
Sierra , pasando a ser titularidade de don Miguel Amadeo Cagiao Moreno.

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 12/06/1991), 
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 12/06/2016, e a 2ª 
renovación sería no 12-06-2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  12/06/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 12/06/2041.

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 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.

EXPTE 1480/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1480/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa de uso funerario da sepultura sita  no Cemiterio  Municipal de 
Altamira  de  Viveiro,  no  CADRO:  5,  RINGLEIRA:  7,  NÚMERO:  17  no  título  de  concesión 
administrativa  e  19  no  inventario  municipal,  por  transmisión  Mortis  Causa  a  favor  de  don 
Antonio Prados Duran.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 
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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade Mortis Causa da concesión administrativa de uso 
funerario da Sepultura  sita  no Cemiterio  Municipal  de Altamira  de Viveiro,  no CADRO: 5, 
RINGLEIRA: 7, NÚMERO: 17 no título de concesión administrativa e 19 no inventario municipal  
,  que  figura  no  título  concesional  a  nome  de  Antonio  Prados  Ledesma  ,  pasando  a  ser 
titularidade de Don Antonio Prados Duran.

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 17/10/1991), 
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 17/10/2016, e a 2ª 
renovación sería no 17-10-2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  17/10/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 17/10/2041.

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.

EXPTE 1479/2018.-

Resutando que se está tramitando o expediente número 1479/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa  de uso funerario dos  Nichos   sitos no Cemiterio Municipal  de 
Altamira, no GRUPO: San Germán,  RINGLEIRA: 34, NÚMERO: 1,2,3,4,que figura no título 
concesional a nome de Dona Carmen Parapar Cervo , por transmisión Mortis Causa a favor 
de María Concepción Parapar Riveira.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co artigo 21.1 s) da Lei 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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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.  Autorizar o cambio de titularidade Mortis Causa da concesión administrativa de uso 
funerario dos  NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, no  GRUPO: San Germán, 
RINGLEIRA: 34, NÚMERO: 1,2,3,4, que figura no título concesional a nome de Dona Carmen 
Parapar Cervo , pasando a ser titularidade de Dona María Concepción Parapar Riveira.

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 07/11/1991), 
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 07/11/2016, e a 2ª 
renovación sería no 07-11-2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  07/11/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 07/11/2041.

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.

EXPTE 1402/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 1402/2018 de cambio de titularidade 
da Concesión Administrativa de uso funerario da sepultura  sita no Cemiterio Municipal  de 
Altamina en Viveiro, no  CADRO: 2 , RINGLEIRA : 4, Nº : 16,  a nome de dona María Isabel 
García Rivera, por transmisión INTERVIVOS a favor de don José Amador Fernández Pérez.

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

Examinada a documentación que a acompaña, viso o informe-proposta de acordo da Técnico 
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 
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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da 
sepultura  sita no Cemiterio Municipal de Altamina en Viveiro, no CADRO: 2 , RINGLEIRA : 4, 
Nº : 16, que figura no título concesional a nome de dona María Isabel García Rivera pasando a 
ser titularidade de don José Amador Fernández Pérez.

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 11-11-2011), 
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 11/11/2036.

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.

EXPTE 812/2018.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 812/2018 de cambio de titularidade da 
Concesión  Administrativa  de Uso  Funerario  dos   Nichos  sitos  no  Cemiterio   Municipal  de 
Altamira de Viveiro, no Grupo: Santiago , Cadro: 9 ,RINGLEIRA: A, Números 1,2,3 e 4, a nome 
de don José Cao Cajete, por transmisión Mortis Causa a favor de don Emilio Cao Restrebada.

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico 
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Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade con establecido no artigo 21.1s) da Lei 
Reguladora de 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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade Mortis Causa da concesión administrativa de uso 
funerario dos Nichos sitos no Cemiterio  Municipal de Altamira de Viveiro, no Grupo: Santiago , 
Cadro: 9 ,RINGLEIRA: A, Números 1,2,3 e 4  que figura no título concesional a nome de don 
José Cao Cajete , pasando a ser titularidade de don Emilio Cao Restrebada.

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 01/10/1991), 
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 01/10/2016, e a 2ª 
renovación sería no 01-10-2041.

Dado  que  a  1ª  renovación  sería  o  01/10/2016  enténdese  con  este  acordo  a  concesión 
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 17/10/2041.

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.

EXPTE3736/2017.-

Resultando que se está tramitando o expediente número 3736/2017 de Cambio de Titularidade 
de  uso  funerario  da  Sepultura sita  no  Cemiterio  Municipal  de  Altamira,  no  CADRO:  3, 
RINGLEIRA: 2,  NÚMERO: 18 que figura no título concesional  a nome de D. Jesús Ramil 
Santos , por transmisión Mortis Causa a favor de dona María Aida Ramil López.

Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio.

Examinda a documentación que a acompaña e visto o informe-proposta de acordo emitido pola 
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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 25 de abril  de 
2018.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento 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. Autorizar o cambio de titularidade Mortis Causa da concesión administrativa de uso 
funerario da Sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira, no CADRO: 3, RINGLEIRA: 2, 
NÚMERO: 18 que figura no título concesional a nome de D. Jesús Ramil Santos , pasando a 
ser titularidade de Dona María Aida Ramil López.

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 12/06/1991), 
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 12/06/2016,e a 2ª 
renovación sería 12/06/2041,  enténdese con este acordo a concesión administrativa de uso 
funerario renovada ata o 12/06/2041.

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 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.

2ª PARTE
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PARTE DECLARATIVA

1.- MOCIÓN SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE LIXO, PRESENTADA 
POLOS TRES CONCELLEIROS NON ADSCRITOS.

Vista a moción presentada polos tres concelleiros non adscritos, que literlamente di:

“MOCIÓN SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE LIXO.

Exposición de motivos:

Tendo en conta a próxima negociación ou saída a concurso do contrato de recollida de lixo para o  
concello de Viveiro, e dado que o sistema actualmente definido presenta numerosas eivas, consideramos  
que éstas poden ser subsanábeis no vindeiro contrato, asegurando así un mellor servizo aos cidadáns  
independentemente da ubicación da súa vivenda dentro do concello, mediante un sistema de recollida  
selectiva sustentábel e que fomente a segregación de residuos por parte dos veciños.

É por isto, que propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte ACORDO:

1.  Creación  dunha  ordenanza  municipal  (ou  plan  de  xestión)  relativa  as  condicións  mínimas  de  
funcionamento do servizo de recollida de lixo. Dentro de esa normativa, definir diferentes sistemas en  
función  do  ámbito  das  vivendas,  para  o  que  consideramos  se  deben  ter  en  conta  as  seguintes  
particularidades.

a. Casco Histórico.
b. Vivendas dentro de núcleo urbano.
c. Vivendas en núcleo rural.
d. Vivendas illadas.

2.  Establecer  cada  unha  das  zonas  anteriormente  descritas  un  sistema  de  recollida  diferenciado  
atendendo á diferente idiosincrasia de cada ámbito
A nosa proposta é:

a. Casco histórico. Recollida selectiva porta a porta mediante contedores         
colocados nas horas de recollida.

b. Vivendas dentro de núcleo urbano: Recollida selectiva mediante contedores e       
áreas de reciclaxe.

c. Vivendas no rural: Recollida selectiva mediante área de reciclaxe.

Entendemos que debe garantirse o acceso de todos os cidadáns a un servizo selectivo de recollida de  
lixo de xeito cómodo favorecendo a redución de residuos e a reciclaxe dos mesmos, para elo, deberán  
fixarse uns criterios de ubicación de  contedores en función de habitantes censados e distancias dende a  
vivenda aos mesmos, cunhas frecuencias de recollida que eviten a saturación de contedores que se da  
na actualidade.

3. Incluír puntos de recollida de aceite usado ademais dos actuais existentes.

4. Establecer as condicións para acordos que permitan a recollida selectiva de residuos comerciais, para  
a súa correcta xestión.

5. Realizar campañas de información cidadá e de formación nos centros educativos de cara a motivar a  
cidadanía a unha maior separación do lixo.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para darlle a palabra aos conceleliros non adscritos.
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Intervén D. Óscar Lara Gil, que procede á lectura da moción. Engade ao rematar a lectura que  
pide que se tome en consideración a recollida do lixo, xa que o sistema actual non funciona ben 
e polo tanto hai que melloralo, facilitar a separación do lixo e mellorar nos datos en reciclaxe.

Intervén a Sra. Alcaldesa indicando que antes de analizar os cinco puntos que se pretende que 
se aproben neste pleno municipal, debe sinalar que o Concello xa ten listo o borrador dos 
pregos  para  sacar  a  concurso  o  contrato  de  recollida  de  lixo,  no  que  aparecen  incluídas 
practicamente todas as cuestións ás que se fai referencia nesta moción. Engade que se leva xa 
seis meses traballando na elaboración do prego, e que se está facendo unha auditoría e tamén 
supervisándose  polos  técnicos,  tanto  por  parte  da  técnica  de  medioambiente,  como  da 
secretaria e da interventora. Indica que se conta cun importe aproximado nos pregos de un 
millón novecentos mil euros, xa que se recollen máis servizos e máis rúas, que agora non 
estaban contempladas. Fai referencia así mesmo a que durante a elaboración se modificou a 
lei de contratos, en novembro, entrando en vigor en marzo, traballando xa con ela dende o 
inicio, pero que tamén axudou a ralentizar o traballo; apunta a que políticamente se interviu en 
catro cuestións, e que o concelleiro de medio ambiente coñece as carencias que hai, aspectos 
que non estaban no anterior contrato, falta de persoal, etc. Recalca que tanto a técnico de 
medioambiente, como a secretaria e a interventora están continuamente traballando no prego, 
e resalta que non hai desidia, pero que é un prego complexo que vai condicionar quince anos a  
Viveiro. Manifesta que dito isto, con respecto á creación dunha ordenanza municipal relativa ás 
condicións  mínimas  de  funcionamento  de  recollida  do  servizo  de  lixo,  debe  indicar  que  o 
Concello xa ten redactado un borrador de ordenanza de residuos e limpeza viaria, que estaría 
pendente de revisión e tramitación. Pero independentemente disto, no propio borrador do prego 
xa se detallan as  condicións  mínimas de funcionamento do servizo;  xa se establecen uns 
mínimos que as empresas que opten ao servizo deben garantir e poden mellorar. No borrador 
do prego diferénciase a recollida na zona urbana e periurbana e a recollida na zona rural,  
incluíndose o casco histórico na zona urbana. Para o caso do rural, no borrador incídese na 
necesidade  de  incrementar  a  recollida  selectiva  no  rural  e  non  se  contempla  o  caso  de 
vivendas illadas, considerando que tería un coste medio ambiental moi elevado.  Con respecto 
ao establecemento de sistemas de recollida diferenciados dentro de cada unha destas zonas,  
di que están de acordo e que, de feito, xa se comtempla así no borrador dos pregos. Respecto  
da recollida no casco histórico di que lle parece boa idea a proposta de eliminar nesta zona os  
contenedores de lixo e que polo tanto se vai estudar como incluir no prego esta cuestión. Aínda  
así considera que se trata dun asunto complexo, tal e como funciona a recollida, posto que a 
maior parte da xente que vive no Casco Histórico é xente maior, e tamén cando se reubican os 
contenedores en época de festas e se sinala con carteis onde están ubicados a xente segue 
tirando o lixo no sitio onde estaba o contenedor; polo que haberá que estudar como se pode 
facer. Sinala que polo que atinxe ao terceiro punto, sobre a  inclusión dos puntos de recollida  
de aceite, debe indicar que a semana pasada os representantes de Procesadora Gallega de 
Alimentos, a empresa adxudicataria do servizo de recollida de aceite da Mancomunidade da 
Mariña,  estiveron  percorrendo  o  Concello  con  técnicos  municipais  para  ver  as  mellores 
ubicacións para estes contenedores. Di que nesta primeira fase se van colocar 11 e a previsión 
é que estean instalados en dúas semanas. Tamén di que se está dando xa cumprimento ao 
establecido no cuarto punto da moción. Actualmente o Concello está adherido aos proxectos 
HORECA,  tando  de  Ecoembes  como de Ecovidro,  para  a  recollida  de envases  e  vidro  á 
hostalería. Así mesmo, o Concello xa está a realizar a recollida de cartón porta a porta nos 
comercios e este servizo tamén se inclúe no borrador do prego referido. Sinala, con respecto 
ás campañas informativas, que no borrador do prego se especifica que o 1% do custo anual do 
contrato se debe destinar a campañas de concienciación, sensibilización e mellora da reciclaxe. 
Por  todo o exposto,  conclúe que, en termos xerais,  está  de acordo coa moción.  O medio 
ambiente é unha das súas preocupacións principais; nalgunhas das cuestións o Concello xa 
estaba a traballar, como a ordenanza ou a recollida de aceite e cartón; e as outras xa se tiveran 
en conta incluíndoas no borrador do prego do servizo de recollida de lixo. A única cuestión que 
habería que mirar sería a de modificar o servizo de recollida dentro do Casco, analizando de 
que maneira se pode incluír no prego, indicando que o prego xa está rematado, que non lle fixo  
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entrega do mesmo aos voceiros porque aínda falta algunha cousa, pero que poden velo en 
secretaría. Engade que van votar a favor, e que respecto ao tema do lixo no Casco Histórico 
habería que analizar ben como articulalo, ou que as empresas establecesen un sistema, polo 
que indica que están a favor pero con estes matices.

Intervén D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P., para dicir que 
neste pleno xa se souberon varias cousas, deuse resposta a unha pregunta de marzo de 2017 
na que se preguntaba se se fixera un estudo para ver se debería tratarse dun servizo a prestar 
por xestión directa ou indirecta, e agora xa se indicou que sería xestión directa. Apunta que ao 
seu grupo non lle preocupa cal sexa o modelo de xestión, o que lles preocupa é que se trate do  
modelo máis eficaz e cun bo servizo. Manifesta que coinciden na elaboración da ordenanza, e 
entende que todos os partidos políticos deberían dispoñer dela e poder facer aportacións e 
espera que tamén se teñan en conta as aportacións da industria e hostaleiros, xa que agora o 
Concello únicamente conta cunha ordenanza fiscal. Dille ao concelleiro D. Óscar Lara Gil que 
respecto do punto terceiro da moción, non coñecen onde están os puntos de recollida de aceite 
na actualidade, aínda que o grupo do P.P. ten solicitado a súa instalación dende o ano 2013 no  
pleno, tamén no 2014, en  2017 e finalmente o 7 de febreiro de 2018. Agora parece que se van 
instalar pola mancomunidade, case cinco anos despois de pedirse polo grupo do P.P. Respecto 
ao punto cinco da moción indica que lles parece moi importante incidir neste asunto, e resalta 
que  dende  os  colexios  e  dende  os  contidos  transversais  xa  se  traballa  nestes  aspectos. 
Conclúe  indicando  que  o  voto  será  favorable  e  agarda  que  nesta  elaboración  se  lle  dea  
participación ao resto de grupos e non se demore moito, visto o precedente da recollida de 
aceites, polo que pide que o borrador de ordenanza se traslade no menor tempo posible.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, 
para indicar que no programa electoral de Son Viveiro valorábase a municipalización deste 
servizo, ou incluso de ser o caso mancomunalo; sen embargo nada disto se atopa na moción, 
co que se pregunta se os concelleiros non adscritos teñen asumido que non se pode levar a 
cabo o servizo por  xestión directa.  Pide a creación dunha concellería  de medio  ambiente. 
Recalca tamén que na moción non se fala de progresividade para municipalizar o servizo, e 
indica  que  resultaría  moi  interesante  contemplar  o  sistema  de  compostaxe  dos  residuos 
orgánicos, que supoñen o 40% de peso do lixo, e con este servizo de compostaxe tamén se 
axudaría na concienciación social,  resultado da compostaxe que logo se podería usar para 
abono de xardinería. Engade que tampouco figura un control de cumprimento do contrato pola 
concesionaria, polo que pide a creación dunha comisión de seguimento e control formada polos 
diferentes grupos da Corporación. Sinala que respecto ao punto 1 está de acordo, incluíndo o 
exposto anteriormente. Considera que a ordenanza fiscal número 10 debe ser revisada xa que 
as vivendas pagan 100 euros e os hoteis 500 euros, aínda que a cantidade de lixo é moi  
superior. Considera que hai que darlle unha solución ao Casco Histórico, xa que en moitas 
ocasións están os contenedores tirados pola rúa, e tamén é moi necesaria a recollida do aceite.  
Engade que esperará a que veña o prego ao pleno e logo se posicionará.

Intervén o concelleiro non adscrito, D. Óscar Lara Gil, para dicir que pola Sra. Alcaldesa se 
mencionou un contrato  de 15 anos,  e  considérao excesivo de cara  a  poder  garantir  o  bo 
funcionamento do servizo, xa que nun período de tempo de 15 anos é mais difícil  que por  
exemplo en cinco anos.  Di  alegrarse de que xa haxa os borradores  que comentou a Sra. 
Alcaldesa. Respecto ao custo mencionado da recollida en vivendas illadas, di que algúns teñen 
contendores e  resto de residuos lévanos no coche, propoñendo a recollida a demanda, previa  
chamada por teléfono. Polo que atinxe á xente maior no Casco Histórico apunta que de levarse 
a cabo a medida proposta van ter un cubo na porta para poder tirar o lixo, aínda que sí é certo 
que se terán que adaptar aos horarios. Entende que no tocante aos residuos, ademáis de facer 
fincapé nos residuos dos establecementos comerciais e da hostalería tamén hai que ter en 
conta os residuos xerados polos supermercados. Polo que atinxe aos puntos de recollida de 
aceite indica que nestes momentos hai  un punto de recollida no punto limpo, o cal  ten un 
acceso deplorable, resultando complicado chegar ata alí. Sinala que é coñecedor de que por 
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parte dos colexios se realizan campañas de concienciación, pero entende que deben realizarse 
campañas dirixidas á mocidade, que a día hoxe en moitas ocasións tiran o lixo nos xardíns ou 
na  praza,  contando cunha falta  de preocupación sobre os  residuos.  Engade que coa  súa 
moción non están descartando a municipalización, pero que neste pleno se está tratando outro 
asunto.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que sí hai concellería de medio ambiente. Sinala que se 
pensou nun contrato de 15 anos debido a temas técnicos, e que se incluiu o botellón e limpeza 
de praias, xa que co persoal que hai non se da feito máis. Alude a que o grupo do P.P. a veces 
saen con fotos de lugares sen desbrozar pero non se da chegado a máis. Recalca que para o 
contrato as decisións políticas son catro, o resto é un asunto técnico, pero trátase duns pregos 
complexos, que inclúen bastantes servizos novos, co que é preferible que se faga con tempo 
pero se faga ben, porque van a influir en 15 anos neste servizo do Concello. Sinala que non ten 
problema en crear comisións, e dilles aos concelleiros que se queren plantexar algo o fagan,  
pero  recorda  que  quen  ve  mellor  as  carencias  é  o  equipo  de  goberno.  Apunta  que  a 
municipalización non resulta viable, e que cando se traian os pregos se poderán analizar os 
estudos que se fixeron. Respecto ás vivendas illadas entende que pode valorarse , vendo canto 
se incrementa o prezo do contrato, e reitera que van votar a favor pero con eses matices.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro integrante do Grupo Mixto, 
que sinala que xa coñece que hai unha concellería de medio ambiente, pero di  que como 
portavoz non foi  chamado, polo que pide que se lles convoque a esa concellería como ás 
outras. Indica que o concelleiro D. Óscar Lara Gil dixo que estaba a favor da municipalización 
pero que neste pleno ese non era o tema, polo que anuncia que se vai abster e esperar ao 
momento de que se traia ao pleno o contrato e poder colaborar nel.

Intervén a Sra.  Alcaldesa para dicir  que os concelleiros non convocan, só se convocan as 
comisións, e resalta que todos os concelleiros saben que poden chamar en calquer momento 
ao concelleiro de medio ambiente.

Non existindo máis asuntos procédese á votación acordándose a aprobación da moción, coas 
matizacións descritas no debate, con 14 votos a favor, correspondentes aos tres concelleiros 
non adscritos, ao grupo do PSOE e ao grupo do P.P., e unha abstención correspondente ao 
concelleiro de Son Viveiro, integrante do grupo mixto, do seguinte xeito:

1. Creación dunha ordenanza municipal (ou plan de xestión) relativa as condicións mínimas de 
funcionamento  do  servizo  de  recollida  de  lixo.  Dentro  de  esa  normativa,  definir  diferentes 
sistemas en función do ámbito das vivendas, para o que consideramos se deben ter en conta 
as seguintes particularidades.

a. Casco Histórico.
b. Vivendas dentro de núcleo urbano.
c. Vivendas en núcleo rural.
d. Vivendas illadas.

2.  Establecer  cada  unha  das  zonas  anteriormente  descritas  un  sistema  de  recollida 
diferenciado atendendo á diferente idiosincrasia de cada ámbito
A nosa proposta é:

a. Casco histórico. Recollida selectiva porta a porta mediante contedores     
    colocados nas horas de recollida.
b. Vivendas dentro de núcleo urbano: Recollida selectiva mediante contedores e  
    áreas de reciclaxe.
c. Vivendas no rural: Recollida selectiva mediante área de reciclaxe.
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Entendemos que debe garantirse o acceso de todos os cidadáns a un servizo selectivo de 
recollida  de  lixo  de  xeito  cómodo  favorecendo  a  redución  de  residuos  e  a  reciclaxe  dos 
mesmos, para elo, deberán fixarse uns criterios de ubicación de  contedores en función de 
habitantes  censados  e  distancias  dende  a  vivenda  aos  mesmos,  cunhas  frecuencias  de 
recollida que eviten a saturación de contedores que se da na actualidade.

3. Incluír puntos de recollida de aceite usado ademais dos actuais existentes.

4.  Establecer  as  condicións  para  acordos  que  permitan  a  recollida  selectiva  de  residuos 
comerciais, para a súa correcta xestión.

5. Realizar campañas de información cidadá e de formación nos centros educativos de cara a 
motivar a cidadanía a unha maior separación do lixo.

As matizacións surxidas do debate refírense a que respecto do punto un xa se atopa elaborado 
un borrador de ordenanza que recolle o proposto, e respecto do punto dous se estudará de que 
xeito  pode  incluirse  no  prego  a  recollida  de  lixo  para  o  Casco  Histórico  coa  retirada  de 
contenedores e polo que atinxe ás vivendas illadas analizar o seu custo.

3ª PARTE:
PARTE DE CONTROL

1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

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.

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

ASUNTOS TRATADOS NO PLENO DA CORPORACIÓN POR URXENCIA

Por parte da Alcaldía proponse someter á consideración do Pleno da Corporación nesta sesión,  
por razóns de urxencia a aprobación da sinatura dun convenio de colaboración para a xestión 
compartida-agrupacións  de  Concellos  do  servizo  de  atención  temperá  no  marco  da  Rede 
Galega (Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención 
temperá),  tendo  en  conta  que  o  prazo  para  a  súa  sinatura  e  poder  entrar  na  presente 
anualidade, tendo en conta así mesmo o prazo de solicitude de subvención para a prestación 
deste servizo, remata o 15 de maio do presente ano.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que a Xunta de Galicia sacou un convenio de colaboración 
a semana pasada, e que hai de prazo ata o 15 de maio para adherirse, e a documentación  
remitiuse ao Concello esta tarde. Engade que este servizo económicamente sempre foi cuberto 
pola subvención da Xunta de Galicia. Considera que se trata dun asunto urxente, posto que 
doutro xeito sería preciso convocar un pleno extraordinario, xa que considera que se trata dun 
servizo indispensable ao que acoden moitos nenos.
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Por unanimidade dos presentes acórdase ratificar a urxencia deste asunto.

EXPTE 2600/2018.

Visto  o  modelo  de  convenio  de  colaboración  para  a  xestión  compartida-agrupacións  de 
Concellos do servizo de atención temperá no marco da Rede Galega (Decreto 183/2013, do 5 
de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá) obrante no expediente.

Visto o informe emitido pola Secretaria Xeral, do que se procede á súa lectura, que literalmente 
di:

“Visto  o  expte  2600/2018,  para  a  tramitación  dun  convenio  de  colaboración  para  a  xestión  
compartida-agrupacións de concellos do servizo de atención temperá no marco da Rede Galega (Decreto 
183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá), co obxectivo de  
levar a cabo a prestación de forma compartida deste servizo,  que será xestionado polo Concello de  
Burela.

INFORMA

Resultando que, segundo consta no referido expediente, a finalidade da sinatura do convenio ten como 
obxectivo a prestación compartida do servizo de atención temperá por parte de varios concelos, sendo  
xestionado este servizo polo Concello de Burela, acordando solicitar subvención ao abeiro da Orde de 27  
de marzo de 2018, tal e como se recolle na cláusula sétima do modelo de convenio.

Segundo o disposto na cláusula oitava, o Concello comprométese a garantir un financiamento suficiente e  
estable para unha eficaz e eficiente prestación do servizo,  habilitando para este xeito as aplicacións  
orzamentarias necesarias, que deberán ser certificadas no prazo de un mes dende a sinatura do presente  
convenio, en consonancia co orzamento elaborado pola Comisión Mixta á que se refire a cláusula quinta  
do convenio.  Engádese que todos os anos ao comenzo do exercizo deberán certificarse as aplicacións  
orzamentarias  destinadas  ao  correcto  funcionamento  do  servizo,  establecendo  a  Comisión  Mixta  no  
último trimestre de cada ano as previsións das necesidades de financiamento do que dará traslado ao  
Concello.

A vixencia do convenio, segundo a cláusula décimo primeira deberá durar durante o período respecto do  
cal  se solicita  a  subvención  (que segundo a  orde enténdese que abrangue ata  o  2020),  e  ata  que  
transcorra o prazo establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia.

Atendendo  á  finalidade  e  características  do  convenio,  enténdese  que  se  trata  dun  convenio  
interadministrativo entre os concellos participantes no mesmo, para a prestación conxunta dun servizo. A  
modalidade de  prestación do  servizo  deberá  articularse  polo Concello  que xestione  a prestación  do  
mesmo seguindo a normativa vixente, aplicándose a LCSP no suposto de optar pola xestión indirecta,  
cuestión non obxecto do presente convenio, no que o que se acorda é a transferencia de funcións a outra  
administración para a prestación dun servizo.

A sinatura do modelo de convenio obrante no expediente recolle o compromiso de asumir financiación  
segundo o disposto na cláusula oitava, polo que deberá conlevar no seu momento a oportuna habilitación  
da correspondente partida orzamentaria,  debendo indicarse no  seu momento pola Comisión  Mixta o  
importe a financiar,  no  seu caso,  por  cada concello,  tratándose de gastos  plurianuais,  posto que se 
contempla a súa vixencia por máis de un exercizo económico. Ao non establecerse unha cuantía concreta 
de financiación para a aprobación do Convenio, nin á necesidade de contar con consignación previa,  
posto que non se coñece de antemán a cantidade concreta do gasto que conlevará a súa sinatura,  
prevéndose a solicitude dunha subvención, establécese no propio convenio a adopción dun compromiso  
de financiamento;  debendo con posterioridade,  no  suposto  de  necesidade de  aportación  económica,  
realizarse  os  trámites  necesarios  para  a  habilitación  de  partida  orzamentaria  ao  efecto,  coa  
correspondente consignación orzamentaria. 
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Enténdese que polo tanto neste momento non se require de retención de crédito ou fiscalización previa,  
segundo os termos nos que se atopa formulado o convenio.

Segundo o disposto na cláusula oitava,  dáse cumprimento ao requisito  do artigo 48 da LRXSP, non  
superando o compromiso de financiación os gastos derivados da execución do convenio.
O prazo de vixencia adáptase ao establecido na normativa de aplicación, posto que se inclúe a previsión  
recollida na Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia.

Atendendo ao  establecido  nos artigos  47  e seguintes  da  Lei  40/2015,  de  1  de outubro,  de  Réxime 
Xurídico do Sector Público, e á vista do borrador de documento de convenio  obrante no expediente, así  
como da documentación que consta no mesmo, enténdese que se adapta ao establecido na referida  
normativa,  podendo procederse  á  aprobación  e posterior  sinatura  do mesmo,  cumprindo cos  prazos  
máximos previstos no artigo 49.

Respecto á competencia para a prestación deste servizo debemos estar ao disposto no artigo 25 da  
LRBRL e 80 da LALGA, podendo encadrarse este servizo dentro das competencias municipais.

Tendo  en  conta  que  se  trata  dunha  transferencia  de  funcións  a  outras  administracións  públicas,  a  
competencia para a súa aprobación é do pleno da Corporación mediante maioría absoluta, a tenor do  
disposto no artigo 47 da LRBRL.”

Intervén D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P., para dicir que 
os que traballan con nenos coñecen a importancia deste servizo, considerando que se trata 
dun servizo moi necesario, probablemente sen custos e se os tivese entende que serían uns  
custos ben invertidos.

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  para  dicir  que  os  anos  anteriores  non  tivo  custos,  xa  que  foi 
financiado na súa integridade pola Xunta de Galicia, e que de ter que asumir financiación ésta 
sería proporcional aos nenos atendidos.

Intervén D.  Bernardo Fraga Galdo,  concelleiro non adscrito  para dicir  que está  a favor  da 
sinatura deste convenio.

Intervén D. Luis Manuel García Otero para dicir que está a favor, pero pide que noutra ocasión, 
se pode ser, se entregue a documentación cunha antelación de dúas horas.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que hai media hora que se elaborou o informe, xa que a 
documentación foi  remitida esta tarde, porque coincidiu que o secretario de Burela está de 
baixa, co que se remitiu ao Concello todo hoxe.

Non  existindo  máis  debate,  procédese  á  votación  acordándose  por  unanimidade  dos 
concelleiros presentes o seguinte:

Primeiro.-  Aprobar  a  sinatura  dun  convenio  de  colaboración  para  a  xestión 
compartida-agrupacións  de  Concellos  do  servizo  de  atención  temperá  no  marco  da  Rede 
Galega (Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención 
temperá).

Segundo.- Facultar á Sra. Alcaldesa para a sinatura do referido convenio, así como para a 
realización dos trámites precisos para levar a efecto o presente acordo.

2.- ROGOS E PREGUNTAS
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PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 24-04-2018 (Nº 
DE REXISTRO 2018-E-RC 2501):

“Celestino García Paz, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa  
da Corporación, as seguintes preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno, a correspondente  
resposta, ben sexa oral ou por escrito.

No Pleno  do  7  de  febreiro  de  2018,  este  grupo municipal  fixo  unha  serie  de  preguntas  dirixidas  ó  
concelleiro de Medio Ambiente sobre a plaga da procesionaria no Parque municipal Pernas Peón, en  
concreto na zona dos piñeiros situados fronte ó camping. A resposta da Sra. Alcaldesa foi que unha vez  
que a procesionaria tomara o pinar a súa eliminación é moi difícil, o que supón unha extricta dedicación  
que pode durar anos, sendo esta responsable en gran medida dun número importante de piñeiros secos.

Segundo os expertos de Medio Rural para eliminar a plaga, o recomendable é cotar as árbores máis  
afectadas, xunto coa aplicación doutros medios para minimizar a plaga en cuestión. A día de hoxe e  
desde hai unhas semanas, en dita zona hai un pino no chan sen que ninguén do Concello se preocupe de  
dar a orde de retiralo.

Por outra banda síguenos preocupando a situación que xa fixemos constar no pleno do 7 de xuño de  
2017, onde advertíamos da situación dalgúns eucaliptos grandes -en concreto tres- que estaban secando  
e podían constituir un risco para as persoas que transitan por esta zona. En dito pleno se nos respetou  
por  parte  da  Sra.  Alcaldesa  que,  segundo  os  técnicos  existían  cinco  árbores  que  presentaban  
perforacións, que ben   poderían ser intencionadas e posto que se trata de árbores de gran porte situados  
nunha zona moi transitada e con edificios próximos, se aconsellaba efectuar a corta agora ou no mes de  
setembro, acción que ata o de agora non se levou a cabo.

A todo o exposto anteriormente habería que engadirlle a presencia doutra árbore coas ramas secas ó  
lado da pista de cemento, co que podemos concluir que a situación actual da arboreda do parque Pernas  
Peón  e  ás  portas  do  verán,  segue  igual  ou  peor  que  cando  o  noso  grupo  efectuou  as  preguntas  
reseñadas no pleno de xuño de 2017,  o que sen dúbida segue poñendo en perigo ós usuarios que  
acostuman a pasear por estas zonas.

 Por todo o exposto lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:

1. Son conscientes da mala situación actual da arboreda e dito Parque?.

2. En caso afirmativo, que medidas pensan levar a cabo, dunha vez por todas, para evitar riscos ou  
accidentes ós usuarios que transitan polo parque e mesmo á aglomeración de persoas acampano como 
sucede con motivo do festival do Resurrection Fest?.

3. Cales foron os motivos polo que non se fixo a corta de todas as árbores en malas condicións nas datas  
que se nos indicaron no pleno de suño de 2017?.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que o equipo de goberno saiu publicamente no seu 
momento  para  informar  da  existencia  de  procesionaria  nos  pinos  cercanos  ao  IES  María 
Sarmiento. Esta plaga, que este ano afectou con maior incidencia, existe no parque Pernas 
Peón dende antes do ano 2000. Unha das súas consecuencias é o gran número de pinos que 
están  secos.  Por  outro  lado,  tamén  se  advertiu  neste  pleno  que  alguén  secou 
premeditadamente algúns dos eucaliptos existentes na entrada do parque. Sinala que dende 
aquel momento se levaron a cabo os trámites necesarios para poder eliminar os eucaliptos e 
pinos que supoñan un perigo. Entre outras cousas,  pola sección de contratación do concello 
xestionouse un proceso de contratación para a corta destas árbores hai uns cinco días e xa nos 
puxemos en contacto coa empresa maderista para cortalos canto antes. Se o tempo acompaña 
probablemente  comecen  a  próxima  semana.  Engade  que  aínda  que  a  corta  citada  é 
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imprescindible non vai a solucionar totalmente o problema, xa que no parque Pernas Peón hai 
árbores moi vellas, que tamén poden supoñer un certo perigo. Hai que estudiar con detención a  
solución a adoptar, para ver se se precisa cortar máis árbores e cales necesitan unha poda en 
altura, sen esquecer a repoboación conseguinte.

ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 24-04-2018 (Nº  DE 
REXISTRO 2018-E-RC 2507):

“Mª. Cristina Goás Fernández, concejal del Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza a la Alcaldía de la  
Corporación el siguiente ruego para el próximo pleno:

En el Cementerio Municipal de Altamira de Viveiro, figura en su puerta principal el horario de apertura y  
cierre. Dicho horario va de 9,00 mañana a 18.00 tarde durante TODO EL AÑO.

Hasta el año 2017, en horario de verano estas instalaciones permanecían abiertas hasta las 20,00 h.  
tarde, en el año 2017 se aplicó el horario que figura en las instalaciones.
Varios vecinos del municipio desean ue siga prevaleciendo el horario que existía en época estival hasta el  
año 2017, es decir, cierre a las 20,00 h.

Por este motivo le ROGAMOS a la Sra. Alcaldesa que el horario de apertura y cierre del Cementerio  
Municipal de Altamira, en ÉPOCA ESTIVAL, (junio a septiembre, ambos inclusive) seao de 9,00 h de la  
mañana a 20.00 h de la tarde.”

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  para  dicir  que  o  horario  anual  do  cemiterio  municipal  é,  dende 
sempre, o que figura na porta, de 9:00 a 18:00 horas. A pesar disto, durante os meses estivais  
sempre se procurou que Protección Civil pechara máis tarde, permitindo que a xente puidera 
estar alí máis tempo ou ir máis tarde; así se fixo, tamén, en 2017, e continuará facéndose en 
2018.

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 25-04-2018 (Nº 
DE REXISTRO 2018-E-RC 2567):

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

Unha  vez  aprobados  os  presupostos  municipais  para  o  2018,  comprobamos  que  o  Fondo  de  
Continxencia para o pago de sentenzas xudiciais para a devolución dos inresos indebidos de ICIO É DE  
501.100 €.

Dado que a cantidade asignada para o pago destas sentencias é elevado é polo que lle PREGUNTAMOS 
á Sra. Alcaldesa:

-  Cantas foron ó Contencioso?.
-  A cantas se lles denegou a súa solicitude e por que?.
-  Cantos importes de licencias non concedidas houbo que devolver?.
- Canto se pagou por cada unha de principal, intereses, costas, abogados e  procuradores?.
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Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que antes de responder á pregunta cómpre diferenciar 
entre a taxa e o imposto que se establecen para as solicitudes de licenza de obra. A taxa grava  
o trámite administrativo (o importe que á administración lle vai a custar a tramitación )  e o 
imposto grava o feito impoñible de construír; este imposto regúlase na ordenanza fiscal número 
2, onde se establece que o cobro debe realizarse por anticipado. Cando un interesado solicita 
ao concello a súa devolución, por non terse executado a obra para a que se solicitou a licenza, 
é por que se dá algún dos seguintes supostos: que o solicitante renunciara antes ou despois da 
concesión da licenza de obra ou que o concello lle tivera denegado a licenza. Con respecto á 
devolución das taxas,  enténdese que estas só se poden devolver  no caso de que non se 
produza a tramitación do expediente. Con respecto á devolución do ICIO, o concello resolve 
cada expediente estimando ou desestimando as solicitudes de devolución deste imposto en 
función das características concretas de cada suposto. A interpretación da xustiza ao respecto 
atópase consolidada polo Tribunal Supremo e o concello, a día de hoxe, resolve as solicitudes 
de devolución de conformidade con esta interpretación xudicial.  Sinala que os procesos que 
chegan ao xulgado non todos se resolven de forma desfavorable para o concello, senón que a 
decisión  depende  das  circunstancias  de  cada  recurso;  hai  sentenzas  estimatorias, 
desestimatorias e estimatorias parcialmente. Respondendo ás cuestións concretas que que se 
formulan na pregunta,  di  que debe indicar  que foron un total  de nove as reclamacións de 
devolución de taxa e ICIO que chegaron ao xulgado contencioso. Oito delas están resoltas e  
unha está pendente de sentenza. No concello non consta que se interpuxeran máis recursos 
derivados de solicitudes de devolución de ICIO e taxa. Desas nove solicitudes que chegaron ao 
xulgado, dúas foran desestimadas en vía administrativa  por  silenzo e as outras sete foran 
desestimadas en vía administrativa en base aos informes técnicos emitidos (nos expedientes 
administrativos  constan  os  informes  da  Técnico  de  Urbanismo  e  da  Tesorería  municipal 
declarando a prescripción da devolución do icio e denegando a devolución do importe da taxa  
por considerar que os expedientes de solicitude de licenza se tramitaran e que, polo tanto, non  
procedía a devolución de dito importe).  En canto ás sentenzas ditadas nestes procedementos, 
di que cada un deles se resolveu segundo o caso concreto: 

a) En seis das sentenzas estimouse parcialmente o recurso e o concello tivo que devolver o  
importe do ICIO e non o da taxa, que tamén se reclamaba. 
b) En unha das sentezas o recurso estimouse na súa integridade e o concello tivo que devolver  
tanto o importe do icio como o da taxa.
c) En outra das sentenzas desestimouse integramente o recurso, absolvendo ao concello.
d) E, finalmente, outro dos procedementos está pendente de sentenza.

Os importes devoltos por este concello, segundo estas sentenzas, son os seguintes:
- En concepto de principal: 317.557,83 euros.
- En concepto de intereses: 67.070,05 euros.
- En concepto de costas: 1.484,00 euros.

Engade que as costas impuxéronse  ao concello en dous procedementos,  limitando o seu 
importe nunha das sentenzas a 500 euros e noutra a 1.000 euros. Na sentenza na que se 
absolveu ao concello, as costas impuxéronse á parte demandante; nos procedementos nos que 
se ditaron sentenzas nas se estimaban parcialmente os recursos, non se fixo pronunciamento 
expreso das costas. Os Letrados da Asesoría Xurídica da Deputación de Lugo defenderon ao 
Concello de Viveiro en todos estes procedementos e, polo tanto, non houbo que pagar nada 
por  este  concepto. Indica que  non  é  certo,  como  se  di  na  pregunta,  que  o  Fondo  de 
Continxencia incluído nos orzamentos municipais de 2018 se destine unicamente ao pago de 
sentenzas xudiciais para a devolución dos ingresos indebidos de ICIO cun importe de 501.100 
euros. Tanto  no  informe  económico-financeiro  dos  presupostos  como  no  informe  de 
intervención se fai constar que se dota o fondo de continxencia con 500.000 euros no capítulo 
5, de creación voluntaria, para compensar as devolucións de ingresos indebidos recoñecidos 
por sentenzas xudicias firmes recaídas neste exercizo e manter o equilibrio orzamentario, así  
como para atender  outras  obrigas  de sentenzas  e  gastos  non discrecionais.  Polo  tanto,  a 
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cantidade coa que se dota este fondo, 500.000 euros, permitirá compensar as devolucións do 
ICIO e das taxas urbanísticas, pero tamén facer fronte ás previsións doutras sentenzas ou 
outros gastos non discrecionais.

 

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 25-04-2018 (Nº 
DE REXISTRO 2018-E-RC 2568):

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

- Varios veciños da parroquia de San Andrés de Boimente se dirixiron o noso grupo para manifestarnos o  
lamentable estado no que se encontra a pista de Riaño (que vai de San Andrés a Chavín), con fochancas  
moi grandes que a fan prácticamente intransitable, constituindo un perigo o feito de transitar pola mesma  
e ademáis do deterioro que sufren os vehículos ó estar en tal mal estado.
Ante esta situación e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
1.- Teñen coñecemento do estado tan calamitoso no que se encontra dita pista?.
2.-  En caso afirmativo,  teñen pensado adoptar  algunha medida para darlle  solución  e que se poida  
transitar por ela con normalidade?
3.- De ser así, cando pensan facelo?.

Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que o  goberno municipal é consciente do importante 
deterioro  desta  pista  como consecuencia  das  miles  de toneladas que diversos  maderistas 
sacaron  da  zona.  Un  veciño,  que  no  seu  momento  viviu  alí,  solicitou  a  este  concello  a 
execución  das  obras  necesarias  para  poñer  a  pista  nunhas  condicións  aceptables.  O 
Concelleiro de Obras vai a falar cos maderistas que estiveron na zona para implicalos no seu 
arranxo.

O aparcadoiro situado ó inicio da Avda. Martín Ledesma, xusto detrás do edificio da Cruz Vermella e ó  
lado do Cep Lois Tobío, atópase nun estado lamentable, con abundantes fochancas e pedras soltas, o  
que ocasiona numerosas molestias ós usuarios, ademáis de danar os seus vehículos. Por esta razón lle  
PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:

1- Teñen coñecemento do estado tan lamentable no que se encontra este aparcadoiro?.

2- En caso afirmativo, teñen pensado adoptar algunha medida para solucionar este problema?
3- De ser así, cando pensan facelo?

Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que o espazo ao que se refire a pregunta, situado no 
inicio da Avda Martín Ledesma, pertence á Cruz Vermella; consecuentemente, este concello 
non ten competencias  para actuar  sobre o  mesmo,  pero si  que se requerirán para que o  
arranxen. Engade que, xa que se fala da Avda Martín Ledesma, aproveiao para informar de 
que o concello si que vai realizar unha actuación nese vial. Grazas ao convenio asinado coa 
Deputación Provincial de Lugo en decembro de 2017, vai proceder ao seu arranxo dende o 
inicio ata chegar á altura da explanada do pavillón polideportivo. Esta obra ten un orzamento de 
97.367,54 euros.
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ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 27-04-2018 (Nº  DE 
REXISTRO 2018-E-RC 2636):

“Mª Cristina Goás Fernández,  Concejal  del  Grupo Municipal  de Viveiro,  realiza a  la  Alcaldesa  de la  
Corporación el siguiente ruego para el próximo Pleno:

Los trabajadores pertenecientes a la Biblioteca Municipal, 3 personas, dos de ellas a jornada completa y  
una a media jornada.
El horario actual de la Biblioteca Municipal es de 9.00 h. a 14.30 h. y de 16.30 a 20.30 h., sábados 10.00  
a 14.00 h.

Dado el gran número de universitarios de nuestro Ayuntamiento que utilizan la Biblioteca Municipal, sobre  
todo en las vacaciones de Navidades, para preparar los examenes del 1º cuatrimestre y en los meses de  
de mayo, junio, para los examenes del 2º cuatrimestre y recuperaciones asignaturas.
Teniendo conocimiento que a partir de mediados de junio se realiza por parte de los trabajadores jornada 
reducida.

Por estos motivos le ROGAMOS a la Sra. Alcaldesa que se amplie el horario de la Biblioteca Municipal  
tanto en la hora de apertura de la tarde como en la hora de cierre de las tardes en la época de vacaciones  
de Navidad, así como durante el mes de junio.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se alegra de que se faga este rogo porque iso significa 
que a biblioteca funciona. Grazas ao impulso que lle deu a concelleira de cultura cada vez hai  
máis xente, e se se demanda ampliación horaria é porque a xente a utiliza. Agora estanse 
fomentando  actividades,  tamén  se  creou  unha  zona  de  lectura...Indica  que  o  horario  de 
atención é de 9:00 a 14:30, de 16:30 a 20:30 e os sábados de 10:00 a 14:00. Hoxe son as 
propias traballadoras as que limpan. Sinala que cando se sacou a concurso a limpeza, xa se 
incluiu a biblioteca para que esa hora e media que se dedicaba a limpar se puidera usar para 
ampliar o horario. Manifesta que a xornada reducida é xullo e agosto; xuño non, indcando que 
acaba de ratificalo. O horario de xullo e agosto tamén se fai en base, un pouco, á demanda dos  
usuarios.
Había usuarios que pedían a xornada continuada porque de 16:00 a 18:00 horas non había 
ninguén.  Di  que este ano esperarán un pouco a organizar  esta  hora e media,  así  que se  
adxudique o contrato de limpeza, co que aínda non teñen feito o horario de verán, que se 
realizará atendendo as demandas. Engade que os sábados é unha das poucas bibliotecas que 
abre, xa que Viveiro é un pobo grande e non ten o mesmo persoal que nunha cidade; coas 
traballadoras que hai hai  que organizar, non podendo ampliar máis que o que permiten os 
medios.

Intervén a concelleira Dª. Cristina Goás Fernández, para indicar que a súa información era que 
comezaba o horario reducido a mediados de xuño; polo que se comeza en xullo xa non hai 
problema, xa que o problema xurdía na época de exames, navidades e xuño.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que no 2017 se estivo co horario habitual ata o 30 de xuño, 
en anos anteriores non pode confirmalo e reitera que mirarán como van a articular esa hora e 
media máis cando se adxudique o contrato do servizo de limpeza.

PREGUNTAS  FORMULADAS  POLO  CONCELLEIRO  DE  SON  VIVEIRO  EN  DATA 
25-04-2018
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(Nº  DE REXISTRO 2018-E-RC 2563):

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 a seguinte PREGUNTA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con  data  de  19  de  outubro  de  2017,  o  noso  Grupo  Municipal  solicitou  unha  documentación,  non  
notificada en prazo, acerca da cal requirimos información nun Pleno posterior. Dado que continuamos sen  
dispoñer de tal  documentación e o período transcorrido desde a súa petición é máis que prudencial,  
vémonos na obriga de requirir, de novo, a citada información.

Por iso,

SOLICITAMOS:

Que se nos faga entrega da información que a continuación se relaciona:

- Planos actualizados da rede de abastecemento de auga.

- Quilómetros da rede de abastecemento de auga.

- Número de vivendas con acceso á rede de subministración de auga.

- Número de vivendas habitadas sen acceso ao abastecemento de agua.

- Número de pozos de bombeo instalados sen funcionar.

- Número de pozos de bombeo en funcionamento.

- Porcentaxe de poboación que dispón de traída de auga municipal.

- Coeficiente de auga non controlada por contador.

- Porcentaxe de auga consumida para uso doméstico, industrial e comercial e cal a usos municipais,  
regos, etc.

- Número de metros empregados na rede de distribución de auga: fundición, fibrocemento, polietileno,  
PVC.”

 

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  para  contestar  que  a  raíz  da  solicitude  incoouse  o  expediente 
correspondente e remitiuse a Viaqua, empresa concesionaria do servizo de abastecemento de 
auga,  un  oficio  dándolle  traslado  do  escrito,  co  fin  de  que  facilitase  a  este  concello  a 
información  requerida.  A día  de  hoxe,  a  empresa  aínda  non  emitiu  resposta  ao  respecto. 
Entende que pode deberse ás características das cuestións solicitadas, por tratarse de moita 
información, complexa ou de difícil cuantificación, tendo en conta, ademais, o modo no que se 
formula a solicitude; como, por exemplo, a pregunta referida ao número de vivendas habitadas  
sen acceso ao abastecemento de auga ou ao coeficiente de auga non controlada por contador.  
Di que en todo caso, se poñerán en contacto novamente coa empresa para lembrar que esta 
solicitude está pendiente.

PREGUNTAS  FORMULADAS  POLO  CONCELLEIRO  DE  SON  VIVEIRO  EN  DATA 
25-04-2018
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(Nº  DE REXISTRO 2018-E-RC 2564):

“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 próximo Pleno do Concello de Viveiro a seguinte PREGUNTA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Segundo consta no acta do Pleno do 7 de marzo de 2018, por parte do Concelleiro de Son Viveiro,  
formulóuse á Sra. Alcaldesa -de forma oral- unha pregunta relacionada co hotel Urban, contestando á  
mesma segundo consta en acta,  por escrito, sobre o paso de peóns e a data en que foi concedida a  
concesión da parcela mencionada en dita pregunta.

Debido a que a sesión foi levantada sen que este Concelleiro puidese concluíla, nesta ocasión diríxome a 
vostede, por escrito, para poder rematar de formular dita cuestión.

Polo que

SOLICITAMOS:

1.  Se no plano onde figura dita parcela, o acceso vén detallado na súa marxe esquerda, como marca a  
lei para acceso a través dun vao,  a que se debe que fora modificado?.

2.  Desexamos  coñecer  quen  autorizou  as  pintadas  de  acceso  e  saída  sobre  a  beirarrúa,  para  o  
aparcadoiro, ademáis dos rebaixes da mesma, xa que no plano que se nos entregou veñen pintadas a  
bolígrafo.

3. Na calzada, atopábase pintado un espazo reservado a carga e descarga, ao cal se lle recortou un  
anaco, trazándose unhas rais amarelas que prohíben a parada e o estacionamento e facilitan o acceso ao  
aparcadoiro non costándonos que devandito espazo este no dominio de Costas.
A propia Alcaldesa recoñeceu que pintan o paso peonil “por sistema”.
Solicitamos que se  nos  informe acerca  de  quen autorizou e  quen executou  o trazado de  ditas  rais  
amarelas.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que esta é a terceira vez que nun pleno municipal 
formula preguntas sobre o Hotel Urban, polo que se lle solicita encarecidamente ao concelleiro 
de Son Viveiro que lle diga a onde quere chegar; se considera que hai algo incorrecto, dígao 
claramente e acabar con este tema dunha vez. Sinala que o primeiro pleno ao que trouxo este 
asunto foi o de febreiro; unha sesión que se alongou moito tempo e na que se decidiu darlles 
as respostas  aos rogos e preguntas por escrito; en menos de 24 horas, ao día seguinte pola  
mañá, di que lles fixo entrega dos seus apuntes. Indica que nese momento xa se lle indicou  
claramente que todas as actuacións polas que se pregunta están dentro da delimitación do 
paseo  marítimo  de  Viveiro,  que  forma  parte  integramente  do  Dominio  Público  Marítimo 
Terrestre, non de dominio público municipal. Naquel momento di, entregou a copia dun plano 
que ela utilizara para preparar a resposta á pregunta, sendo este plano motivo da pregunta oral 
que formulou no pleno de marzo, á que respondeu no de abril. Non comprende qué parte da 
explicación non quedou clara,  o  espazo  ao  que  se refire forma parte  do Dominio  Público 
Marítimo Terrestre, pertence a Costas e non ao concello. No lugar de entender isto, que parece 
claro, centrouse no plano e nas cuestións que nel aparecían pintadas a bolígrafo. Di que ese 
plano, que non é máis que un documento de traballo interno, entregouselle por que se facía 
alusión a él na resposta e tendo en conta que as respostas se entregaron por escrito, o máis 
congruente era dárllelo para clarificar o seu contido. Di que neste pleno volve a preguntar sobre 
os  accesos ao hotel,  os  pasos  de cebra ou  a  zona  de carga e descarga  próxima, sendo 
realmente difícil, tal e como están formuladas as cuestións, entender a que se refire. Engade 
que en todo caso,  volve a  repetir  que esa zona  está  dentro  do Dominio  Público Marítimo 
Terrestre. Costas outorgou unha concesión aos propietarios do hotel, polo tempo legalmente 
establecido, e eles foron os encargados de facer os rebaixes e delimitar os accesos ao hotel 
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nunha zona, repite, de Costas, unha zona na que o Concello non ten competencias. Apunta 
finalmente que a zona de carga e descarga non se recortou, senón que se moveu e aumentou 
cara a diante como consecuencia das actuacións explicadas no parágrafo anterior. Sobre a 
pregunta  de quen pintou  as  raias  amarelas  que prohiben a parada  e o  estacionamento e 
facilitan o acceso ao aparcadoiro, di que volve a reiterar que se atopan en zona de  Dominio  
Público Marítimo Terrestre. Conclúe indicando que agarda que estas explicacións resolvan, 
dunha vez por todas, as súas dúbidas.

ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 25-04-2018
(Nº  DE REXISTRO 2018-E-RC 2565):

“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:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

O noso grupo ten recibido numerosas queixas por parte de nais e pais que utilizan, para goce dos seus  
descendentes, o parque infantil situado en Lodeiro.
Sendo todas e todos conscientes de que o chan é de céspede natural.

SOLICITAMOS:

1º Que se minimice a existencia de charcos que se acumulan debaixo de cada un dos aparatos de xogo;  
para tal fin, suxerimos que en cada zona danada se instale un material similar ao existente no parque  
infantil dos xardíns.

2º  Que se  realice  unha  inspección  dos  elementos  de  xogo e  se  subsanen  os  danos  e  deficiencias  
existentes.

3º Que se leve a cabo un control para evitar que as persoas propietarias de cánidos utilicen o lugar para  
satisfacer as necesidades de ditos animais, posto que se trata dunha área deseñada para  o goce das  
nenas e dos nenos.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que por parte do concello xa se revisan periodicamente os 
parques  infantís  para  ir  subsanando,  segundo  se  vai  podendo,  os  danos  e  deficiencias 
existentes. No caso concreto do Parque de Lodeiro, por tratarse dun chan de céspede, como 
se sinala, é complicado poder minimizar os charcos que se acumulan debaixo dos aparatos de 
xogo; con todo, di que se terá en conta o rogo. Engade que, polo que respecta ao uso indebido  
por parte dos propietarios dos cans, se lle dará traslado do rogo á policía local para o seu 
coñecemento e efectos, indicando, ademais, que proximamente se vai aprobar a ordenanza 
municipal para a protección e tenenza de animais, na que, entre outras medidas, se contempla 
como infracción leve a non recollida inmediata dos excrementos evacuados por un animal de 
compañía na vía pública, así como a prohibición de transitar con estes animais polos parques 
infantís.

ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 25-04-2018
(Nº  DE REXISTRO 2018-E-RC 2566):

“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 próximo Pleno do Concello de Viveiro o seguinte ROGO:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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En Son Viveiro, levamos unha temporada recibindo queixas dalgúns cidadáns e cidadás que utilizan o  
paso peonil -regulado por semáforos- situado na Avenida de Galicia, esquina coa rúa Cervantes.
Unha vez verificado in situ que ditas queixas son complemente fundadas.

SOLICITAMOS

1º Que se aumente entre dez ou quince segundos o tempo dispoñible para cruzar a estrada a través do  
mesmo, dado que a algunhas persoas maiores lles resulta escaso o intervalo existente na actualidade, do 
mesmo xeito que ocorre cando hai  aglomeracións de peóns, de carriños de bebé ou da compra nas  
beirarrúas.
Debe notarse ademais que nesta parte do peirao hai reservada unha zona para carga e descarga, o que  
conleva que este paso peonil sexa empregado tamén para o traslado de palés cargados de mercadorías.

2º Neste mesmo lugar, hai pintada unha raia continua amarela que pretende evitar que os vehículos que  
se incorporan da Avenida de Galicia á de Cervantes invadan a zona de espera das e dos viandantes.  
Dado que en numerosas ocasións as condutoras e condutores invaden o espazo reservado para peóns e  
viceversa, en calquera momento pode producirse un accidente. Solicitámoslle, polo tanto, a este equipo  
de  goberno  que  o  persoal  técnico  municipal  competente  informe acerca  do  tipo  de  protección  máis  
axeitado que debe colocarse en dita zona para garantir a seguridade viaria.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que unha vez instalado o semáforo no cruce da Pescadería,  
por parte dos técnicos da empresa, reunidos cos técnicos municipais e co xefe da Policía Local, 
fíxose  un  estudo  da  zona  con  dous  ciclos  de  tempo  diferentes  para  peóns  e  vehículos. 
Chegouse á conclusión final de colocar o ciclo actual, pois alongar máis o tempo de paso dos 
peóns ralentizaba a circulación de vehículos chegando a taponar e bloquear o cruce da Porta  
de Carlos V, facendo case imposible a saída do tráfico existente na Travesía da Mariña na súa 
incorporación á Avda de Galicia.Dende entón non se realizou ningunha queixa ao respecto nin 
ante a Xefatura da Policía Local nin na Alcaldía; non quere dicir que a ao concelleiro de Son 
Viveiro non lle chegaran, pero insiste en que ao equipo de goberno non lle chegou ningunha  
queixa.  Só  en  momentos  puntuais,  coincidindo  con  festas,  eventos,  etc.,  se  observou 
aglomeración de peóns en dito cruce, pero esta situación solventouse sen incidencia algunha 
coa  regularización  mediante  a  dirección  manual  por  parte  dun  policía  dende  a  base 
instrumental do semáforo.
En  canto  ao  segundo  rogo  para  a  colocación  dunha  protección  entre  a  liña  do  carril  de 
circulación e o paso de peóns do semáforo, sinalizando dita separación, por parte dos técnicos 
municipais e da Xefatura da Policía Local decidiuse que o máis seguro era marcar unha liña 
amarela  que  limitase  a  espera  dos  peóns  ante  o  semáforo  e  o  carril  de  circulación  dos 
vehículos ao non ter unha beirarrúa con bordillo, debido á construción do acceso á Avda de 
Cervantes, rúa semi-peonil. Outras posibles solucións, como podería ser a colocación no lugar 
dun bordillo de separación ou duns bolardos, descartáronse entendendo que ditos elementos 
xerarían un perigo para persoas discapacitadas ou con mobilidade reducida, nenos, etc. Por 
outro lado, observouse que son os peóns os que a maioría da veces menos respectan a liña 
amarela  de espera,  invandindo o carril  de circulación.  Non obstante,  volverase a facer  un 
estudo, aínda que xa se fixera un previamente.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, 
para dicir que cruzando a paso normal sobran aproximadamente tres segundos. Entende que o 
semáforo está ben posto onde está, pero pensa que con 10 segundos máis de tempo para 
cruzar non ía afectar ao tráfico, xa que cando se vai cruzando moitas veces quedase dúas raias 
antes  de cada lado,  porque non se da cruzado. Respecto á protección do paso de peóns 
respecto da liña de circulación considera que pode ocasionarse un accidente e di que quere 
intentar evitalo; que pode poñerse por exemplo una simple xardineira, aínda que non se peche.
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E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo 
as 21.50 horas  do día 2 de maio de 2018, extendéndose a presente acta, da que eu, como 
Secretaria, dou fe.

 (DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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