EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Maria Loureiro Garcia (2 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 13/06/2018
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

SECRETARIA XERAL
Dª. Mª Luz Balsa Rábade
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 6 de xuño
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
02/05/2018.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
na páxina 20, ao debatir a moción da recollida lo lixo, tal e como xa se indicou, onde di “xestión
directa”, falábase de “xestión indirecta”.
Non existindo más observacións, por unanimidade dos presentes, apróbase a acta da sesión
de data 02/05/2018.
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D. Jesús Antonio Fernández Cal, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Fernández
Fernández, Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, D. Emilio Villarmea Méndez, Dª. María
Soledad Rey Yáñez, Dª. María del Carmen Franco Díaz, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Jaime
Eduardo de Olano Vela, Dª. María Cristina Goás Fernández, D. Celestino García Paz, Dª. Mª
Jesús Vale López, D. Manuel Galdo Dopico, D. Óscar Lara Gil, D. Bernardo José Fraga Galdo
e D. Luis Manuel García Otero.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

CONCELLEIROS:

ACTA DO PLENO

Maria Luz Balsa Rabade (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 12/06/2018
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

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

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

2.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS NO CEMITERIO MUNICIPAL.
EXPTE 2110/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 2110/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, no GRUPO: San Juan, CADRO: 5, RINGLEIRA: A, Número 1,2, 3 e 4, que
figura no título concesional a nome de Dona Casilda San Isidro Lousas , por transmisión Mortis
Causa a favor de dona Rosario Atadell San Isidro.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanistico do Concello de
Viveiro.

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, no GRUPO: San Juan, CADRO:
5, RINGLEIRA: A, Número 1,2, 3 e 4, que figura no título concesional a nome de Dona Casilda
San Isidro Lousas , pasando a ser titularidade da sua filla dona Rosario Atadell San Isidro.
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 10/09/1986),
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 10/09/2011 e o
remate da 2ª renovación o 10/09/2036, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 10/09/2036.
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.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.

ACTA DO PLENO

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

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

EXPTE 2109/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 2109/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da Sepultura sita no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, CADRO: 3, RINGLEIRA: 2, Número 18-19 que figura no título concesional
a nome de Vicenta Giz García, por transmisión Mortis Causa a favor de dona Josefa
Concepción Giz Polo.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico.

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
Sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, CADRO: 3, RINGLEIRA: 2,
Número 18-19 que figura no título concesional a nome de Vicenta Giz García , pasando a ser
titularidade de Josefa Concepción Giz Polo.
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 13/06/1980),
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 13/06/2005 e o
remate da 2ª renovación o 13/06/2030, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 13/06/2030.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

ACTA DO PLENO

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe proposta de acordo da Técnico
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei
7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local.
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EXPTE 2047/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 2047/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, no GRUPO: 1, CADRO: -, RINGLEIRA: 36, Número 1,2, 3 e 4,que figura no
título concesional a nome de Don Manuel Yáñez Requeijo, por transmisión Mortis Causa a
favor de Fernando Yáñez Baño.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, no GRUPO: 1, CADRO: -,
RINGLEIRA: 36, Número 1,2, 3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don Manuel
Yáñez Requeijo , pasando a ser titularidade do seu fillo don Fernando Yáñez Baño .
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 15/09/1975),
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 15/09/2000 e o
remate da 2ª renovación o 15/09/2025, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 15/09/2025.
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 1487/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 1487/2018 de cambio de titularidade
de concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, GRUPO: Santa Ana, CADRO: 5, RINGLEIRA: A, Número 3 e 4, que figura
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Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

ACTA DO PLENO

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

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.
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no título concesional a nome de Don José Luis Montoya Suárez , por transmisión Mortis Causa
a favor de don Arturo Andrés Montoya Manzano.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídicodo
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985,d e 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 1 de xuño de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

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 1485/2018.Resultando que se está tramitando o expediente nª 1485/2018 de cambio de titularidade da
concesión administrativa de uso funerario da da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, GRUPO: 1, CADRO: 1, RINGLEIRA: 4, Número 2 , que figura no título
concesional a nome de Dona Laura Rodríguez Parapar, por transmisión Mortis Causa a favor
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Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

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 17/07/1989),
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 17/07/2014 e o
remate da 2ª renovación o 17/07/2041, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 14/05/2039.
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PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, GRUPO: Santa Ana, CADRO: 5,
RINGLEIRA: A, Número 3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don José Luis
Montoya Suárez , pasando a ser titularidade do seu fillo don Arturo Andrés Montoya Manzano.

ACTA DO PLENO

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

EXCMO.CONCELLO
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da súa filla Laura Berdeal Rodríguez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido nno 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 1 de xuño de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

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 1484/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 1484/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da sepultura sita no Cemiterio Municipal de
Altamira no Cadro: 5 , Ringleira: 6, Números: 7, a nome de dona María del Carmen Insua Cao
e seis Irmáns máis , por transmisión INTER VIVOS a favor de don José Carlos Luis Micallef.
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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 14/05/1991),
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 14/05/2016 e o
remate da 2ª renovación o 14/05/2041, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 14/05/2041.
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PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, GRUPO: 1, CADRO: 1,
RINGLEIRA: 4, Número 2 , que figura no título concesional a nome de Dona Laura Rodríguez
Parapar , pasando a ser titularidade da súa filla dona Laura Berdeal Rodríguez.

ACTA DO PLENO

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe proposta de acordo do Técnico
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

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 1483/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número 1483/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, GRUPO: Santiago, CADRO: 4, RINGLEIRA: E, Número 1,2,3 e 4, que
figura no título concesional a nome de Heriberto Eugenio Insua González por transmisión
Mortis Causa a favor de don Jesús Álvaro Bellas Insua.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
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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 30-05-1994),
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 30/05/2019, o
solicitande deberá solicitala renovación da concesión con tres meses de antelación a dita data.

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa da sepultura sita no
Cemiterio Municipal de Altamira no Cadro: 5 , Ringleira: 6, Números: 7, que figura no título
concesional a nome de dona María del Carmen Insua Cao e seis Irmáns máis , pasando a ser
titularidade de don José Carlos Luis Micallef.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

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

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da 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 1 de xuño de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

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.

3.- RENOVACIÓN DE CONCESIÓNS DO CEMITERIO MUNICIPAL
EXPTE 6302/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 6302/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no GRUPO:San Germán, CADRO:1, RINGLEIRA:11,NÚMERO: 1 e 2, expedida a
favor do solicitante dona Hermelina Chao Rodríguez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
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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 01/09/1988),
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 01/09/2013 e o
remate da 2ª renovación o 01/09/2038, enténdese con este acordo a concesión funeraria
renovada ata a data 01/09/2038.

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario
dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, GRUPO: Santiago, CADRO:
4, RINGLEIRA: E, Número 1,2,3 e 4 que figura no título concesional a nome de Heriberto
Eugenio Insua González , pasando a ser titularidade do seu neto don Jesús Álvaro Bellas
Insua.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

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

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1 s) da Lei 7/1985,
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 1 de xuño de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

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

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona Hermelina Chao Rodríguez , correspondente a os NICHOS sitos no Cemiterio
Municipal
de
Altamira
de
Viveiro,
no
GRUPO:San
Germán,
CADRO:1,
RINGLEIRA:11,NÚMERO: 1 e 2, a contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu
título concesional que é : 25/10/2016, polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que
rematará o 25/10/41.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

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

Resultando que se está tramitando o expediente número 3034/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da sepultura sita no Cemiterio Municipal de
Altamina en Viveiro, no CADRO: 5 , RINGLEIRA : 8, Nº : 5, que figura no título
concesional a nome de don Miguel Modesto e Ramón Carlos Gómez Díaz, por transmisión
Inter Vivos a favor de don Miguel Modesto Gómez Díaz.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, ede conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985,d e 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 1 de xuño 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:
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EXPTE 3034/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamina en Viveiro, no CADRO: 5 , RINGLEIRA : 8,
Nº : 5, que figura no título concesional a nome de don Miguel Modesto e Ramón Carlos Gómez
Díaz, pasando a ser titularidade de don Miguel Modesto Gómez Díaz.
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 29-10-1991),
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 29/10/2016, e a
segunda renovación o 29/10/2041.

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 3024/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3024/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro, no GRUPO:San Germán, CADRO:1, RINGLEIRA:11,NÚMERO: 3 e 4,
expedida a favor de don Xusto Chao Rodríguez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do vixiante urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño 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:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Don Xusto Chao Rodríguez , correspondente a os NICHOS sitos no Cemiterio
Municipal
de
Altamira
de
Viveiro,
no
GRUPO:San
Germán,
CADRO:1,
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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.

ACTA DO PLENO

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.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Dado que a 1ª renovación sería o 20/10/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 20/10/2041.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

RINGLEIRA:11,NÚMERO: 3 e 4, a contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu
título concesional que é : 25/10/2016, polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que
rematará o 25/10/41.
O concesionario ten a obligación de solicita-la renovación da concesión con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación( 25/10/2041).
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

EXPTE 2925/2017.Resultando que se está tramitando o expediente núermo 2925/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario da sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no Cadro: 1,RINGLEIRA:1,NÚMERO: 14, expedida a favor da solicitante dona María
del Carmen Pardo López.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo emitido polo
Técnico Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da
Lei 9/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

ACTA DO PLENO

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

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

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

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:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona María del Carmen Pardo López, correspondente a sepultura sita no Cemiterio
Municipal de Altamira de Viveiro, no Cadro: 1,RINGLEIRA:1,NÚMERO: 14, por un plazo de 25
anos, a contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é :
04/01/2017, polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 04/01/42.
O concesionario ten a obligación de solicita-la renovación da concesión con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación (04/01/42).
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
EXPTE 2924/2017.-

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño 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:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. ANTONIO NÚÑEZ MARIÑO, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CADRO:4,FILA:2,NÚMERO:3, por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate da
1ª renovación de seu título concesional que é : 30/10/2016, polo que este prazo corresponde a
2ª renovación que rematará o 30/10/41.
O concesionario ten a obriga de solicita-la renovación da concesión con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación( 30/10/41)
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

12

Cod. Validación: 74TEN342WGMGQGFTRJ2Z42YHE | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 12 a 41

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
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,

ACTA DO PLENO

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

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Resultando que se está tramitando o expediente número 2924/2017 de renovación da
Concesión
Administrativa
de
uso
funerario
da
SEPULTURA
sita
no
CADRO:4,FILA:2,NÚMERO:3, expedida a favor do solicitante don Antonio Núñez Mariño.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

4.- APROBACIÓN TRAMITACIÓN INTERNA CONTRATOS MENORES.
EXPTE 3113/2018.Vista a resolución dictada pola Alcaldía, respecto da tramitación interna dos contratos menores,
ao abeiro da LCSP, que literalmente di:
“María Loureiro García, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Viveiro,
ANTECEDENTES
Resultando que en data 9 de marzo de 2018 entrou en vigor a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público.
Resultando que o artigo 118 da referida norma establece o seguinte:

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el
informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º”

ACTA DO PLENO

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

“Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

Resultando que, segundo se recolle nas referidas circulares, emitíronse informes ao respecto pola Xunta
Consultiva de Contratación do Estado e pola Xunta Consultiva de Contratación de Galicia, así como por
outras xuntas consuultivas de contratación autonómicas.
Emitida por esta Alcaldía proposta de Resolución para establecer o procedemento interno a seguir polo
Concello de Viveiro para a tramitación dos contratos menores.
Resultando que pola Alcaldía e a Intervención se emitiron informes favorables á referida proposta.
Á vista de todos os documentos referidos, e tendo en conta as diverxencias interpretativas respecto dos
expedientes dos contratos menores e das esixencias do artigo 118 da LCSP, en aras a dotar de maior
seguridade xurídica a actividade municipal e adoptar un criterio interpretativo ao respecto para a
tramitación dos referidos contratos no Concello de Viveiro por parte desta Alcaldía
RESÓLVESE
Primeiro.- Establecer o seguinte procedemento de tramitación interna no Concello de Viveiro, en
cumprimento da LCSP, para a tramitación dos contratos menores:
I.- Proposta de gasto formulada polo concelleiro ou servizo correspondente.
Nesta proposta de gasto deben indicarse os seguintes aspectos:
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Resultando que por parte da Secretaria municipal se emitiron dúas circulares informativas sobre a
tramitación dos referidos contratos, en datas 5 de marzo e 15 de maio do presente ano.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

-

Concelleiro ou servizo que formula a proposta de gasto
Obxecto do contrato
Características concretas do contrato
Empresa coa que se pretende contratar, e o seu CIF
Importe da proposta de gasto, desglosando o IVE.
Duración prevista do contrato
Incorporación de orzamento (obrigatorio no caso de obras)
Declaración responsable do contratista

As propostas que non conten cos requisitos referidos serán devoltas polo Servizo de contratación ao
propoñente para a súa correcta cumplimentación.
II.-Informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato.

Neste informe do servizo de contratación deben comprobarse dous extremos:
-

Que o contratista co que se pretende realizar o contrato menor non suscribiu máis contratos
menores para o mesmo obxecto contractual que individual ou conxuntamente superen o importe
máximo establecido. Computará tamén o importe do contrato que se pretende realizar.
Por contrato subscrito debe entenderse o perfeccionado polo consentimento das partes para
executar o contrato nos termos pactados por ambos, computando polo tanto (aínda que non
conste aprobación formal do gasto) todo encargo ou aceptación que conste documentado.
Computarían todos os contratos menores que conten co mesmo obxecto aínda que contasen
con publicación, sempre e cando se tramitasen mediante contrato menor. No suposto da
presentación de facturas correspondentes a contratos menores sen seguir a tramitación
establecida, computarán no momento da aprobación do gasto, co correspondente ADO.
Non existe limitación para ser adxudicatario de contratos menores por importes superiores aos
establecidos no artigo 118, sempre e cando se trata de obxectos contractuais distintos, non
existindo tampouco limitación para que ese importe se supere por empresas vinculadas ou que
conformen UTE sempre e cando se trate de obxectos diferentes.

-

Que para cada necesidade ou obxecto contractual non se supera o límite referido no artigo 118
para cada tipo de contrato; xa que unha vez superado non resulta posible o uso do contrato
menor para a mesma necesidade, aínda que se trate de contratos menores con empresarios
diferentes, posto que suporía un fraccionamento do contrato para evitar as regras xerais de
contratación.

O período temporal que se debe ter en conta para as limitacións referidas será o exercizo orzamentario
(do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de cada ano).
IV.- Acreditación da capacidade de obrar e habilitación profesional do empresario co que se pretende
contratar.
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Esta xustificación realizarse mediante informe do servizo de contratación no que se acredite este
extremo, debendo constar a súa comprobación pola Xunta de Goberno no acordo de aprobación do
expediente e do gasto.
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III.- Xustificación de que non se está alterando o obxecto do contrato para a evitar as regras xerais de
contratación, e que o contratista non suscribiu más contratos menores que individual ou conxuntamente
superen a cifra establecida para os contratos menores segundo o obxecto do contrato (40.000 ou 15.000
euros). O órgano de contratación debe comprobar o cumprimento desta regra.

ACTA DO PLENO

Este informe emitirase pola Alcaldía, ratificándose posteriormente pola Xunta de Goberno Local no
momento da aprobación do expediente e do gasto.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Para esta acreditación, polo propoñente do gasto incorporarase ao expte unha declaración responsable
asinada polo contratista respecto da capacidade de obrar e habilitación profesional do empresario co que
se pretende contratar, segundo o modelo que se adxunta a esta resolución como Anexo I.
V.- Orzamento das obras. (obrigatorio para os contratos menores de obras).
De todas formas sempre que resulte factible tamén se incorporará ao expediente orzamento da empresa
para o resto de contratos.
VI.- Informe sobre a necesidade ou non de proxecto para a obra que se pretende contratar, e en función
do referido informe, proxecto de obra. (exclusivamente para os contratos menores de obras)
VII.- Conformidade da Intervención Municipal, sobre a existencia de crédito adecuado e suficiente para a
aprobación do gasto que conleva o correspondente contrato menor.
VIII.- Unha vez completo o expediente remitirase á Xunta de Goberno Local para a adopción de acordo

Segundo.- Co obxectivo de axilizar a tramitación dos contratos menores e asegurar o cumprimento da
normativa referida, os expedientes de contratos menores tramitaranse polo servizo de contratación,
debendo ser éste o encargado de recopilar toda a documentación necesaria para poder tramitar cada
expediente e remitir o mesmo completo á Xunta de Goberno Local para a súa aprobación e aprobación
do gasto, seguindo o procedemento indicado.
Terceiro.- No suposto que, se presenten facturas no rexistro de facturas do Concello, que sexan
conformadas polo órgano xestor carecendo de proposta de gasto debidamente aprobada, este debera
informar das causas do incumprimento, e sen prexuízo do informe de desconformidade da intervención
municipal por tal carencia, deberán seguir os mesmos trámites ca proposta de gasto, aprobando en Xunta
de Goberno as fases de Aprobación “A”, Compromiso “D” e Recoñecemento da Obriga ”O”, de xeito
acumulado “ADO”, sempre que cumpra o resto dos requisitos e límites da LCSP 2017, e exista
consignación orzamentaria adecuada e suficiente, noutro caso será obxecto de aplicación dos artigos 214
a 217 do TRLRFL.
Cuarto.- Remitir a presente resolución á Xunta de Goberno para a súa ratificación e aprobación, ao estar
delegado pola Alcaldia neste órgano as competencias en materia de contratación e de aprobación do
gastos, e remitir así mesmo a presente Resolución tamén ao Pleno da Corporación, como órgano de
contratación, para a súa aprobación.”

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación do seguinte acordo, segundo o disposto na Resolución da
Alcaldía:
Primeiro.- Establecer o seguinte procedemento de tramitación interna no Concello de Viveiro,
en cumprimento da LCSP, para a tramitación dos contratos menores:
I.- Proposta de gasto formulada polo concelleiro ou servizo correspondente.
Nesta proposta de gasto deben indicarse os seguintes aspectos:
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XI.- Publicidade do contrato.

ACTA DO PLENO

X.- Incorporación da factura.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

IX.- Aprobación do expediente e aprobación do gasto pola Xunta de Goberno Local.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

-

Concelleiro ou servizo que formula a proposta de gasto
Obxecto do contrato
Características concretas do contrato
Empresa coa que se pretende contratar, e o seu CIF
Importe da proposta de gasto, desglosando o IVE.
Duración prevista do contrato
Incorporación de orzamento (obrigatorio no caso de obras)
Declaración responsable do contratista

As propostas que non conten cos requisitos referidos serán devoltas polo Servizo de
contratación ao propoñente para a súa correcta cumplimentación.
II.-Informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato.

Neste informe do servizo de contratación deben comprobarse dous extremos:
-

Que o contratista co que se pretende realizar o contrato menor non suscribiu máis
contratos menores para o mesmo obxecto contractual que individual ou conxuntamente
superen o importe máximo establecido. Computará tamén o importe do contrato que se
pretende realizar.
Por contrato subscrito debe entenderse o perfeccionado polo consentimento das partes
para executar o contrato nos termos pactados por ambos, computando polo tanto
(aínda que non conste aprobación formal do gasto) todo encargo ou aceptación que
conste documentado. Computarían todos os contratos menores que conten co mesmo
obxecto aínda que contasen con publicación, sempre e cando se tramitasen mediante
contrato menor. No suposto da presentación de facturas correspondentes a contratos
menores sen seguir a tramitación establecida, computarán no momento da aprobación
do gasto, co correspondente ADO.
Non existe limitación para ser adxudicatario de contratos menores por importes
superiores aos establecidos no artigo 118, sempre e cando se trata de obxectos
contractuais distintos, non existindo tampouco limitación para que ese importe se
supere por empresas vinculadas ou que conformen UTE sempre e cando se trate de
obxectos diferentes.

-
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Que para cada necesidade ou obxecto contractual non se supera o límite referido no
artigo 118 para cada tipo de contrato; xa que unha vez superado non resulta posible o
uso do contrato menor para a mesma necesidade, aínda que se trate de contratos
menores con empresarios diferentes, posto que suporía un fraccionamento do contrato
para evitar as regras xerais de contratación.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Esta xustificación realizarse mediante informe do servizo de contratación no que se acredite
este extremo, debendo constar a súa comprobación pola Xunta de Goberno no acordo de
aprobación do expediente e do gasto.
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III.- Xustificación de que non se está alterando o obxecto do contrato para a evitar as regras
xerais de contratación, e que o contratista non suscribiu más contratos menores que individual
ou conxuntamente superen a cifra establecida para os contratos menores segundo o obxecto
do contrato (40.000 ou 15.000 euros). O órgano de contratación debe comprobar o
cumprimento desta regra.

ACTA DO PLENO

Este informe emitirase pola Alcaldía, ratificándose posteriormente pola Xunta de Goberno Local
no momento da aprobación do expediente e do gasto.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

O período temporal que se debe ter en conta para as limitacións referidas será o exercizo
orzamentario (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de cada ano).
IV.- Acreditación da capacidade de obrar e habilitación profesional do empresario co que se
pretende contratar.
Para esta acreditación, polo propoñente do gasto incorporarase ao expte unha declaración
responsable asinada polo contratista respecto da capacidade de obrar e habilitación profesional
do empresario co que se pretende contratar, segundo o modelo que se adxunta a esta
resolución como Anexo I.
V.- Orzamento das obras. (obrigatorio para os contratos menores de obras).

VII.- Conformidade da Intervención Municipal, sobre a existencia de crédito adecuado e
suficiente para a aprobación do gasto que conleva o correspondente contrato menor.
VIII.- Unha vez completo o expediente remitirase á Xunta de Goberno Local para a adopción de
acordo
IX.- Aprobación do expediente e aprobación do gasto pola Xunta de Goberno Local.
X.- Incorporación da factura.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

VI.- Informe sobre a necesidade ou non de proxecto para a obra que se pretende contratar, e
en función do referido informe, proxecto de obra. (exclusivamente para os contratos menores
de obras)

ACTA DO PLENO

De todas formas sempre que resulte factible tamén se incorporará ao expediente orzamento da
empresa para o resto de contratos.

Segundo.- Co obxectivo de axilizar a tramitación dos contratos menores e asegurar o
cumprimento da normativa referida, os expedientes de contratos menores tramitaranse polo
servizo de contratación, debendo ser éste o encargado de recopilar toda a documentación
necesaria para poder tramitar cada expediente e remitir o mesmo completo á Xunta de
Goberno Local para a súa aprobación e aprobación do gasto, seguindo o procedemento
indicado.
Terceiro.- No suposto que, se presenten facturas no rexistro de facturas do Concello, que sexan
conformadas polo órgano xestor carecendo de proposta de gasto debidamente aprobada, este
debera informar das causas do incumprimento, e sen prexuízo do informe de desconformidade
da intervención municipal por tal carencia, deberán seguir os mesmos trámites ca proposta de
gasto, aprobando en Xunta de Goberno as fases de Aprobación “A”, Compromiso “D” e
Recoñecemento da Obriga ”O”, de xeito acumulado “ADO”, sempre que cumpra o resto dos
requisitos e límites da LCSP 2017, e exista consignación orzamentaria adecuada e suficiente,
noutro caso será obxecto de aplicación dos artigos 214 a 217 do TRLRFL.

5.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
COLABORACIÓN COA CIUG
EXPTE 3112/2018.-
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XI.- Publicidade do contrato.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Visto o expediente tramitado para a aprobación do convenio coa CIUG para a realización das
probas da PAU no Concello de Viveiro para
Vista a Resolución dictada pola Alcaldía, en data 29 de maio de 2018 en orde á aprobación do
referido convenio, para a súa posterior ratificación polo Pleno da Corporación.
Visto o informe da Secretaria Municipal obrante no expediente.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que Viveiro adianta o diñeiro, e que se trata dun servizo
para toda a Mariña.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación do seguinte acordo, segundo o disposto na Resolución da
Alcaldía:
Primeiro.- Ratificar a Resolución dictada pola Alcaldía en data 29 de maio de 2018, acordando
a aprobación do convenio coa CIUG para a realización das probas da PAU no Concello de
Viveiro, no 2018, para os centros que se reflexan no Anexo I do modelo de convenio remitido e
que consta no expte, segundo os datos reflectidos no mesmo, aprobando así mesmo o gasto
establecido no convenio.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Intervén a Sra. Alcaldesa para darlle a palabra ao concelleiro de facenda, que indica que conste
en acta que por parte da CIUG aínda non se pasou a factura da anualidade do 2017, polo que
aínda non se lles puido remitir aos concellos para o abono da parte proporcional segundo os
seus alumnos. Sinala que hai tres concellos que deben diñeiro. Ortigueira (8.034,36 €),
Ribadeo (11.654,29 €) e Foz (14.889,39 €). Comenta que en varias ocasións se puxo en
contacto cos responsables políticos destes Concellos, os cales amosaron sempre boas
intencións pero non pagan. Burela, Cervo e Viveiro di que están ao día.

ACTA DO PLENO

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 1 de xuño de
2018.

2ª PARTE
PARTE DECLARATIVA
1.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. PARA A INCLUSIÓN DO CONCELLO DE
VIVEIRO NA INICIATIVA “CONCELLOS DOING BUSINESS GALICIA” OU “CONCELLOS
EMPRENDEDORES”.
Vista a moción presentada polo Grupo Municipal do P.P., que literalmente di:

“O Voceiro do Partido Popular de Viveiro, abaixo asinante, en nome propio e no do grupo
municipal do PP, presenta ó Pleno, para o seu debate e aprobación, se procede, a seguinte:
“MOCIÓN PARA A INCLUSIÓN DO CONCELLO DE VIVEIRO NA INICIATIVA “CONCELLOS
DOING BUSINESS GALICIA” OU “CONCELLOS EMPRENDEDORES.
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Segundo.- Notificar o presente acordo á CIUG

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, e o Presidente da FEGAMP, Alfredo
García Rodríguez, asinaron o pasado 10 de outubro de 2017 un protocolo xeral de actuación
para fomentar a implantación e fixación de empresas nos concellos galegos, a través do cal
Xunta e concellos se comprometen a unha serie de actuacións tendentes ó fin indicado, e por
conseguinte á creación de emprego, xeneración de riqueza e asentamento de poboación.
Desde o Grupo Municipal Popular entendemos que o Concello de Viveiro debería de acollerse
a esta iniciativa polas razóns anteriormente expostas e máxime cando o noso concello,
desgraciadamente, lidera mes tras mes, o ranking do número de desempregados dos
Concellos de A Mariña, sobrepasando habitualmente os 1000 desempregados.

Intervén a Sra. Alcaldesa dando inicio ao debate, que transcorre do seguinte xeito:
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, que procede á
lectura da moción, engadindo porlo que respecta ao número de desempregados, que segundo
os datos do mes de maio, ascenderon a 925.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que coñece este tipo de convenios, e que vai proceder a
explicar porque o Concello non se adheriu. Sinalda que, segundo a información recibida neste
concello sobre os "Concellos Doing Bussines" ou "Concellos Emprendodores", para poder
participar nesta iniciativa os concellos deben adoptar unha serie de compromisos, entre os que
figuraba a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre bens inmobles;
do imposto sobre actividades económicas; do imposto sobre construcións, instalacións e obras;
da taxa pola prestación de servizos urbanísticos ou equivalente; e da taxa pola apertura de
establecementos, debendo manter as medidas de carácter fiscal comprometidas cando menos
tres exercicios orzamentarios. Sinala que, tendo en conta estas cuestións, en xaneiro deste
ano, solicitouse á Intervención Municipal a emisión dun informe sobre a viabilidade de modificar
as ordenanzas fiscais anteriores nos termos establecidos no convenio co obxectivo de poder
valorar a posible adhesión deste concello. No informe emitido ao respecto indicábase, entre
outras cuestións, que a aplicación da modificación das ordenanzas de IBI e IAE tería efectos a
partir do 1 de xaneiro de 2019, por que o devengo é anual, e que esta modificación, segundo o
convenio, debería manterse por un mínimo de tres anos, ata 2021. En referencia ás outras
medidas fiscais de ICIO e á non suxeición das taxas anteriores, no informe de intervención,
sinalábase que no ano 2016 xa se reduciu o tipo de gravame do ICIO do 2,13 ao 1,5% para
fomentar a actividade no sector da construción, un 30% en todos os supostos. Nese mesmo
ano, para impulsar a actividade económica, reduciuse un 10% a tarifa tipo I das licenzas de
apertura para todo tipo de novos establecementos comerciais. E en 2017 modificouse a
ordenanza fiscal de licenzas de obras, bonificando un 80% da taxa no polígono industrial de
Landrove, co fin de incentivar a instalación de novas empresas no noso Concello. Manifesta
que no informe de Intervención se indicaba, tamén, que o Concello ten aprobado e en
execución un Plan de Axuste por un importe total de 9.226.537,41 €, que supón unha
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1. O Concello de Viveiro solicita a súa inclusión na iniciativa “Concellos Doing Business
Galicia” ou “Concellos emprendedores”.
2. Facultar á Sra. Alcaldesa para que leve adiante todos os trámites necesarios para poder
asinar este convenio.”

ACTA DO PLENO

ACORDO

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Por todo isto o noso Grupo Propón ó Pleno da Corporación para a súa aprobación o seguinte
acordo:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que o emprego ben vido sexa, pero estas medidas sempre favorecen aos que máis
teñen. Sinala que o seu grupo aposta máis polos autónomos e as pymes e consideran que o
sistema da iniciativa proposta non vai dentro da liña que defende Son Viveiro, aínda que
tampouco están de acordo coas manifestacións do equipo de goberno.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
hai moitos concellos que xa se adheriron, citando Monforte de Lemos, As Nogais, Samos, O
Vicedo, Xove, Cervo, Mondoñedo,…indicando que a esos concellos parece que sí lles
compensou, e recorda que a adhesión a esta iniciativa leva aparellada beneficios fiscais,
facilidades para as novas empresas, etc. Apunta que respecto ao polígono de Chavín, éste leva
moitos anos no caixón do olvido; e manifesta estar de acordo en que as infraestructuras para
chegar a el non son as mellores. Resalta que se trata de un convenio para fixar empresas no
municipio, que se cfree emprego, que se xere riqueza e se asenté poboación. Sinala que dende
o ano 2000 non viñeron a Viveiro máis empresas, e ao final as grandes empresas son as que
xeran máis emprego, con todo o respeto para os autónomos e as pymes, e apunta que o seu
grupo vai votar a favor desta moción.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que todo o que veña é bo, pero considera que a culpa de
que non haxa máis empresas en Viveiro é porque, entre outras cuestóns, está paralizado o
PXOM en Augas de Galicia. Apunta que viñeron a interesarse polo municipio varias empresas,
entre elas un gran supermercado, que non podía asentarse en tanto non se aprobase o PXOM.
Tamén apunta como un impedimento á VAC, recalcando que non hai infraestructuras, e
considerando que as empresas non veñen porque non hai infraestructuras.
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Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que a parte do exposto
pola Sra. Alcaldesa e estando a favor de medidas que favorezan a implantación de empresas,
considera que as circunstancias que imposibilitan o asentamento de novas empresas é a
escasez de solo industrial, e a maiores a mala comunicación, citando o caso do polígono
industrial de Chavín, co que considera que mentres non se melloren as comunicación do
municipio non se pode facer moito máis, anunciando que o seu voto vai ser en contra.
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importante carga financeira, sendo unha limitación da capacidade de prestar servizos ou
acometer actuacións de novos investimentos, se ben o Plan de Saneamento aprobado no
Pleno de 7 de abril de 2017, ampliando en 3 anos o período de carencia e amortización pode
que posibilite temporalmente a dita redución, non obstante, a primeira amortización anual é en
2021. No devandito Plan non se contemplan as medidas fiscais obxecto deste informe, e no
Plan de axuste contémplanse medidas de aumento dos tipos impositivos do IBI, Imposto de
Vehículos, redución de bonificacións, etc... para o período de amortización, polo tanto, para
informar favorablemente estas reducións que afectan non só aos solicitantes de novas
actividades empresariais, senón tamén ás xa existentes, é imprescindible a cuantificación da
estimación da mesma. Por todo o exposto, no informe advertíase das consecuencias
económicas, financeiras e orzamentarias que a elevación da desviación entre gastos e ingresos
implica sobre a estrutura orzamentaria municipal, e tendo en conta o informe de seguimento no
4º trimestre de 2017 correspondente o plan de axuste, así como os posibles fallos de
sentenzas pendentes, entendéndose que non deben diminuír os ingresos municipais, agás que
realmente impulsen a actividade económica no concello de Viveiro que compense a
modificación proposta. Engade que tendo en conta que este Concello xa viña adoptando unha
serie de medidas fiscais co fin de fomentar a actividade no sector da construción, impulsar a
actividade económica, incentivar a apertura de novos establecementos e incentivar a
instalación de novas empresas no noso Concello; tendo en conta que non se podía garantir que
a adhesión a este convenio supuxera un impulso da actividade económica e que, polo tanto,
quedara compensada a desviación entre gastos e ingresos, tal e como se condicionaba no
informe de intervención, acordouse neste momento non realizar os trámites correspondentes
para a adhesión a esta iniciativa.

ACTA DO PLENO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para recordar
que cando Alcoa, EV e Vestas se asentaron en Viveiro as infraestructuras eras as mesmas que
a día de hoxe ou aínda peores, aínda que está de acordo en que é preciso mellorar as
infrestructuras.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que noutras zonas melloráronse as infraestructuras pero
Viveiro quedou relegado.

Non existindo máis debate, procedese á votación, acórdanse o rexeitamento da moción, coa
seguinte votación: 12 votos en contra, correspondentes aos concelleiros do Grupo do PSOE,
aos tres concelleiros non adscritos e ao concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
e 5 votos a favor correspondentes aos concelleiros do Grupo do P.P.

2.- MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO,
PARA EXPRESAR O REXEITAMENTO AO FALLO DA SENTENZA XUDICIAL AO GRUPO
DE VIOLADORES “A MANADA”.
Vista a moción presentada polo concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, que
literalmente di:
“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleliro, Luis Manuel García Otero,
ao abeiro da lexislación vixente, presenta para o seu debete e aprobación, a seguinte
MOCIÓN PARA EXPRESAR O REXEITAMENTO AO FALLO DA SENENZA XUDICIAL AO
GRUPO DE VIOLADORES “A MANADA”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A noite do 7 de xullo de 2016, durante a celebración dos Sanfermíns en Pamplona, cinco
homes (auto-proclamados como “La Manada”) violaron e vexaron a unha mozsa de 18 anos,
furtando posteriormente o seu móbil para evitar que pedise axuda e deixándoa tirada nun
portal.
Vinte meses despois, en novembro de 2017, comezou o xuízo perante a Audiencia de Navarra.
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Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que antes había que apuntalar as pontes para que puidesen pasar sa máquinas,
considerando que as infraestructuras son imprescindibles para o asentamento de empresas.
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Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que Vestas naceu antes
en Viveiro que en León, e hoxe en día en León multiplica por cinco os empregos de Viveiro.
Recorda que nos seus tempos, a empresa Barros-Chavín xa apuntaba as imposibilidades de
manter unha industria con esas infraestructuras, e un século despois mantéñense igual.
Respecto a Alcoa indica que foi unha das últimas decisión do Franquismo, porque en Arousa
non a quixeron, cando acordaban crear industrias en zonas deprimidas para desenvolvelas,
pero agora, despois de 40 anos non cambiou nada, aínda que pasaron varios gobernos de
todas as cores.

ACTA DO PLENO

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
as empresas as que antes fixo referencia están en Viveiro, aínda que as infraestructuras sexan
malas.
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Durante todo o proceso, por parte dos maxistrados e da defensa dos acusados, a vítima foi
cuestionada, exposta, humillada e xulgada cos argumentos máis machistas.

Por outra banda, é preocupante que, na nosa sociedade, teña cabida un voto particular como o
emitido polo maxistrado Ricardo González, que absolve aos acusados de tódolos delitos ao
considerar que non se apreza ningún tipo de violencia sexual.
Por todo isto, o Pleno do Concello asume os seguintes
ACORDOS
PRIMEIRO.- Manifestar o seu rexeitamento á sentenza e á interpretación legal realizada polos
maxistrados da Audiencia de Navarra, entendendo que si existiu intimidación e, polo tanto,
unha violación que debe ser considerada agresión sexual, e non abuso, tal e como se
establece nos artigos 178 e seguintes do Código Penal.

ACTA DO PLENO

Catro meses tardarían en ditar sentenza. Finalmente, a resolución absolve aos acusados do
delito de agresión sexual e condénaos a nove anos de prisión por un delito continuado de
abuso sexual con prevalimento, recollido no artigo 181.3 CP. Así os maxistrados, nunha rancia
interpretación do Código Penal, consideran que non existiu intimidación, aínda que recoñecen
que non houbo consentimento da vítima. As críticas e as mobilizacións, con toda a lexitimidade,
atacaron o fallo, entendendo que a moza esta manifestamente intimidada e sen capacidade
algunha de defenderse, e visibilizando os prexuízos aos que se enfrontou no proceso, que non
teñen cabida nun Estado de Dereito construído ao amparo da igualdade e da non
discriminación. Ademais, aínda que o delito de violación sufriu grandes cambios nos últimos
anos, a súa ampla marxe interpretativa deixou á agredida nas mans dunha discrecionalidade
xudicial que, neste caso, errou de maneira evidente.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Mesmo tentaron introducir como proba da inocencia dos agresores que a moza refixo a súa
vida: porén todas as probas (vídeos, testemuñas, conversas de whatsapp) facían evidente a
premeditación e o comportamento delitivo dos membros de “La Manada”.

TERCEIRO.-. Instar ao Goberno e ás Cortes a levar a cabo as políticas e iniciativas lexislativas
precisas para equiparar normativamente a ausencia de consentimento á súa negativa no eido
dos delitos contra a liberdade e a indemnidade sexuais.
CUARTO.- Intensificar nas políticas do noso Concello, a perspectiva de xénero para garantir un
sistema más xusto e democrático ás mulleres que residen nel.
QUINTO.- Instaurar medidas reais de empoderamento das mulleres en tódolos ámbitos,
nomeadamente nas institucións; así como garantir instrumentos de concienciación social que
sirvan para educar na igualdade e na liberdade das persoas coa fin de rematar coas violencias
machistas.”

Intervén a Sra. Alcaldesa dando inicio ao debate, que transcorre do seguinte xeito:
Intervén o Concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, que sinala que vai omitir a
lectura da exposición de motivos da moción, xa que considera que non resulta grato proceder á
súa lectura, pasando a ler a proposta de acordos da moción.
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SEGUNDO.- Denunciar o feito de que as mulleres sigan sendo dobremente vítimas: por parte
dos agresores e por parte dunhas institucións asentadas no patriarcado e na criminalización
das agredidas.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que
non é labor do concello interferir nas competencias dos xuíces, pero que ante este suposto hai
que reaccionar. Recorda que houbo moitas reaccións e manifestacións respecto desta
sentenza, lembrando a de Viveiro do 26 de abril, en apoio ás vítimas e familiares. Considera
acertado o que adiantara o Ministro de Xustiza ao respecto da revisión da tipificación dos
delitos sexuais no Código Penal. Considera que entre todos e con unanimidade hai que
erradicar estas conductas e manter intolerancia cero. Non considera unanimidade é facer
campañas cada un polo seu lado, e resalta que a Xunta de Galicia xa tiña unha campaña
institucional, pero para a que se fixo en Viveiro os concellos tiñan que pagar, era unha
campaña que fixeron as Mareas de Santiago. Indica que o seu grupo estivo presente nese
acto, xa que consideran que todo o que sexa sumar ben vido sexa, pero a Xunta xa tiña a súa
campaña, e recorda que a outra campaña era de quen era, e pide que se conte tamén o que
tivo que pagar o Concello para sumarse a esa campaña.

ACTA DO PLENO

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., a concelleira de muller, Dª. Lara
Fernández Fernández-Noriega, para dicir que o equipo de goberno está plenamente de acordo
coa moción, indicando que sempre estarán de acordo con estas mocións que defenden ás
mulleres, aínda sendo conscientes de que queda moito traballo por facer. Sinala que o equipo
de goberno está sensibilizado cos temas que afectan ás mulleres e son conscientes de que se
trata dun tema prioritario e de unidade de todas as cores políticas, debendo traballar en común.
Apunta que dende o Concello se fan traballos de concienciación social cos nenos, para que
medren con outra educación, traballando cos centros educativos. Tamén resalta que dende o
CIM axudan ás mulleres que o precisan. Di que o equipo de goberno foi o primeiro en apoiar, o
día que saiu esta sentenza, a chamada que fixeron os grupos feministas, considerando que se
trata dunha atrocidade. Tamén recorda que apoiaron a folga do 8 de marzo, día no que as
mulleres decían “basta xa, temos o noso lugar no mundo”. Manifesta que o Concello se adheriu
á campaña “Viveiro en negro”, que se está estendendo, campaña que non foi apoiada pola
Xunta de Galicia, apunta que ao mellor porque entendían que tiñan outras mellores. Resalta
que co festival do Resurrection Fest o goberno local levará a cabo outra campaña, o punto
violeta, que se instaura por primeira vez no festival para axudar a aquelas mulleres que se
podan sentir violentadas.
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Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
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Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que se alegra de que hoxe todos os concelleiros voten no pleno unha moción tan
seria.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. Lara Fernández
Fernández-Noriega, para dicirlle ao portavoz do Grupo do P.P. que a vehemencia coa que
defende a campaña da Xunta de Galicia lle parece estupenda. Preguntall se se lle pode chamar
campaña a pegar carteis e se iso contribúe a que a xente se sensibilice, e máis onde fixo
estudos de campañas que se leven a cabo e sexan efectivas. Resalta que a campaña “Viveiro
en negro” a secundaron case todos os establecementos e moitos incluso quedaron fóra,
considerando que esa é unha campaña que chega á xente, que aínda hoxe en moitos
establecementos os empregados levan posta a camiseta desa campaña. Dille ao portavoz do
P.P. o que poñía o slogan do cartel da campaña da Xunta de Galicia “a máis grande de Galicia
non se maltrata”, cartel no que aparecían tres mulleres. Considera que o que serve é que este
tipo de campañas cheguen á xente, custe o que custe.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicirlle á
concelleira de muller que se lle parece ben esa campaña adiante, pero considera que a da
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Intervén o concelleiro non adscrito, D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que se manifesta a
favor da moción.
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Xunta de Galicia era igual de boa, indicándolle que se puxese ese mesmo empeño en difundir a
campaña da Xunta de Galicia, ésta tería a mesma efectividade.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. Lara Fernández
Fernández-Noriega, para dicir que o custo foi o que cada Concello quixo invertir, e ben invertido
sexa. Repróchalle ao portavoz do grupo do P.P. que sexa o único que se fixa en canto se invirte
en loitar en que os cidadáns se unan contra a violencia.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que foi un éxito a campaña de “Viveiro en negro, e resalta
que todos os asistentes puxeron a camiseta menos a concelleira do grupo do P.P. Considera
que o importante non é quen promova unha campaña senón a súa eficiencia.

CUARTO.- Intensificar nas políticas do noso Concello, a perspectiva de xénero para garantir un
sistema más xusto e democrático ás mulleres que residen nel.
QUINTO.- Instaurar medidas reais de empoderamento das mulleres en tódolos ámbitos,
nomeadamente nas institucións; así como garantir instrumentos de concienciación social que
sirvan para educar na igualdade e na liberdade das persoas coa fin de rematar coas violencias
machistas.

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.
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SEGUNDO.- Denunciar o feito de que as mulleres sigan sendo dobremente vítimas: por parte
dos agresores e por parte dunhas institucións asentadas no patriarcado e na criminalización
das agredidas.
TERCEIRO.-. Instar ao Goberno e ás Cortes a levar a cabo as políticas e iniciativas lexislativas
precisas para equiparar normativamente a ausencia de consentimento á súa negativa no eido
dos delitos contra a liberdade e a indemnidade sexuais.

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO.- Manifestar o seu rexeitamento á sentenza e á interpretación legal realizada polos
maxistrados da Audiencia de Navarra, entendendo que si existiu intimidación e, polo tanto,
unha violación que debe ser considerada agresión sexual, e non abuso, tal e como se
establece nos artigos 178 e seguintes do Código Penal.
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Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose por unanimidade a aprobación
da moción, do seguinte xeito:
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2.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE CORRESPONDENTE AO
PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2018 E DACION DE CONTA AO PLENO DA INFORMACIÓN
ECONOMICA DO 1º TRIMESTRE 2018
A Sra. Alcaldesa da conta do informe de morosidade correspondente ao primeiro trimestre do
2018, así como da información económica do 1º trimestre do 2018. (expte 2710/2018)
3.- ROGOS E PREGUNTAS
ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 01-06-2018 (Nº DE
REXISTRO 2018-E-RC 3579):

Dende o noso grupo pensamos que un concello turístico como é o noso, debería de ter coidado
coa máxima pulcritude estos puntos susceptibles de ser visitados tanto por veciños como por
foráneos, e máxime cando nos encontramos ás portas dunha nova campaña veraniega que
soe ser unha época con forte presencia de turistas que deberían levarse a mellor imaxe posible
do noso concello. Agardamos que non esperen a limpala cando remate a época estival, non
vaian a facer como o ano pasado cando se puxeron a limpar esta área en abril, unha vez xa
rematada a Semana Santa, a pesares de que a principios do mes de marzo xa llelo
advertiramos dende a nosa formación. Sen dúbida foi un “magnífico” exemplo da súa xestión.
Si a área se atopa en mal estado, outro tanto podemos dicir da pista que dende o barrio do
Porto da acceso á mesma, resultando intransitable ó estar chea de fochancas considerables e
que xa ten provocado numerosas queixas dos veciños desta zona, sen que ata o momento se
lles teña dado solución algunha.
Por estes motivos lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que a maior brevidade posible se proceda a
limpeza e adecuación deste espacio para que poida ser visitado e admirado en todo o seu
esplendor, así como se arregle o desastre de pista pola que hai que acceder.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que hai anos se asumiu por parte do concello unha serie de
mantementos que, a día de hoxe, non só supoñen unha sangría económica, senón que
resultan moi difícil telos todos ao día. Di que manter a zona verde nunhas mínimas condicións
durante esta epoca é pouco menos que imposible, apuntando que pode pensarse simplemente
no que supón desbrozar manualmente os tres quilómetros e medio que ten o paseo fluvial de
lonxitude ou conservar todo o ano a area etnográfica da Insua. Sinala que como alcaldesa
quere destacar que, en calquera caso, durante todo o ano e a pesar das moitas dificultades
manteñen o concello en condicións máis que aceptables. Respecto ao rogo, di que, do mesmo
modo que fixeron o ano pasado nesta época, volverán a realizar os desbroces necesarios para
que o mirador da ínsua volva a estar esplendido durante a época do bo tempo.
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É un espacio que soe estar sucio e con abundante presencia de maleza, tal e como acontece
unha vez máis e así se pode comprobar si un se achega a visitalo.
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O PP de Viveiro temos denunciado en numerosas ocasións a pouca atención que se lle presta
á conservación e mantemento dun espacio tan singular como é a área etnográfica da Insua. Un
espacio que é un polo de atracción turística de primeiro nivel, dadas as súas magníficas vistas
e os restos do antiguo cargadoiro que nela se poden ver e visitar.

ACTA DO PLENO

Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á
Alcaldesa da Corporación os seguintes ROGOS para o próximo Pleno:
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PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 16-05-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 3087):
“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.

1.- Teñen coñecemento do lamentable estado 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 teñen coñecemento do estado no que se atopa a
pista referida; que se adoptarán as medidas oportunas para darlle unha solución en canto sexa
posible por cuestións orzamentarias. Sinala que son totalmente conscientes de que despois de
catro meses de contínuas chuvias existen fochancas en bastantes pistas do concello, incluídas
as de titularidade autonómica. Di que hai tempo se puxeron en contacto cunha empresa
dedicada ao rego asfáltico para solventar canto antes a situación. Con respecto ao barrio de
Congotras sinala que o Concelleiro de Obras di que recibiu unha soa chamada e que se
desprazou á zona para falar cos veciños e coñecer de primeira man as súas necesidades.
ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 01-06-2018 (Nº DE
REXISTRO 2018-E-RC 3578):
Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á
Alcaldesa da Corporación os seguintes ROGOS para o próximo Pleno:
No último pleno celebrado o pasado 2 de maio, e ante un rogo formulado polo noso grupo
sobre o horario da biblioteca, a Sra. Alcaldesa manifestaba que se alegraba da presentación do
mesmo porque iso significaba que esta funcionaba.
Dado que dende o noso grupo temos detectado unha serie de deficiencias que sería bo
correxir, e co ánimo de que funcione mellor, é polo que a través destes rogos lle imos a
plantear unha serie de melloras na biblioteca municipal, que sen dúbida servirán para mellorar
a súa eficiencia e contribuirán a un maior grado de satisfacción dos usuarios.
1º.- Sería conveniente facer unha pequena remodelación no diseño da biblioteca dado que o
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Ange esta situación de abandono e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
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Despois de que os veciños falasen en varias ocasións co Sr. Concelleiro de obras, o certo é
que a día de hoxe non se lle deu solución ningunha, sendo o estado da citada pista lamentable,
presentando fochancas importantes que dificultan o acceso rodado, e mesmo peonil, por
carecer de beirarrúas neste tramo concreto.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Varios veciños do barrio de Congostras en Covas, nos trasladaron as súas queixa polo mal
estdo que presenta a pista do citado barrio no seu tramo final, á altura dos números 21, 22, 27
e 29.
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persoal responsable da mesma, en lugar de estar ó carón da porta e na planta baixa, están na
última o que dificulta os préstamos e a recollida de libros, así como o control dos materiais que
hai nesta primeira planta – co que resulta relativamente fácil o furto dos mesmos.
2º.- Relacionado co anterior, habería que magnetizar os libros e poñer arcos detectores nas
portas e controlados polo persoal da biblioteca, ó obxecto de impedir a sustracción dos
mesmos, e en caso de que este feito se producise saber de que título se trata.
3º.- Debería de elaborarse unha base de datos cos libros existentes e que se puidese consultar
polos usuarios para saber de que títulos dispoñen. Por este motivo sería bo colocar varios
postos informáticos onde os usuarios puidesen facer esta consulta na citada base de datos.
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Intervén a Sra. Alcaldea para dicir que lles gustaría crer que estes rogos se realizan dende a
mellor das intencións pero di que a falta de coñecemento na moción sobre determinadas
cuestións lles fai pensar o contrario; entenden que hai que ser rigorosos coas informacións que
se transmiten, pois as demandas presentadas poden levar á opinión pública a unha idea
equívoca sobre o funcionamento da biblioteca municipal. Con respecto á petición da remodelar
o diseño da biblioteca, di que cómpre deixar claro que as traballadoras non están situadas no
último andar, como indican. A terceira planta está destinada aos ordenadores de acceso libre á
wiffi; as traballadoras sitúanse na segunda planta. Sinala que este equívoco pon de manifesto o
total descoñecemento que Partido Popular ten das instalacións da Biblioteca Municipal.
Manifesta que partindo disto cómpre aclarar que a segunda planta, que foi remodelada hai uns
meses para o público infantil, é onde está a maior parte de libros de uso e préstamo máis
frecuente, á que se pode acceder mediante escaleiras ou ascensor. Se situamos ás
traballadoras a pé de porta, como propoñen, pasarían a estar no portal da biblioteca, onde non
hai nin un só libro; consideran que ese cambio, en vez de supoñer unha mellora, dificultaría
notablemente o servizo prestado aos usuarios (que, por certo, di, nunca manifestaron ningunha
queixa ou proposta con respecto á ubicación das bibliotecarias). Con respecto á proposta de
instalar arcos detectores nas portas, controlados polo persoal para evitar sustraccións, indica
que confian plenamente no civismo dos usuarios, ademais de non ter constancia de incidente
neste sentido. Os libros de fondo local, que son os de máis valor, están baixo chave na primeira
planta e só poden ser consultados previa petición á bibliotecaria, quedando o seu uso
rexistrado, polo que non se considera necesario aplicar as medidas referidas. Sinala que sí que
lles parece interesante a informatización do préstamo de libros e precisamente, por iso, di que
xa levan tempo traballando nesta cuestión, sen necesitar a proposta do Partido Popular.
Engade que hai meses que a concelleira e as bibliotecarias están traballando para acollerse ao
KOHA, sistema integrado de xestión de bibliotecas; xa se mantiveron reunións cos técnicos
correspondentes para incorporar estes cambios e xa se están realizando todas as xestións
pertinentes, indicando que se trata dun cambio complexo, que leva moito tempo e traballo e
que se irá realizando de forma paulatina. Apunta que outro dato importante que lles confirma a
falta de información do Partido Popular sobre o funcionamento da biblioteca é a afirmación con
respecto á necesidade dun maior presuposto para a renovación de libros, cando, dende 2016,
se catalogaron máis de 1.000 exemplares en novidades, contando, a día de hoxe, cun total de
17.760 exemplares, entre os que se inclúen as obras completas de Pastor Díaz. A biblioteca
municipal recibe anualmente dúas subvencións, tanto para a renovación de fondos
bibliográficos como para as novidades editoriais en lingua galega; entre as dúas axudas suman

ACTA DO PLENO

Por todos estes motivos lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que leve a cabo as xestións
necesarias para levar adiante estas propostas de mellora da Biblioteca Municipal.”

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

4º.- Debería mellorarse a dotación de fondos e de obras na Biblioteca Municipal, non estando
de máis que se aumentase a partida anual para mercar novos títulos e entre os que sería moi
recomendable adquirir, por motivos obvios, un orixinal das obras completas do insigne Pastor
Díaz.
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DE
VIVEIRO

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

máis de 3.000 euros anuais. A biblioteca forma parte do programa Ler Conta moito e, ademais,
dende a Concellaría de Cultura organízanse diversas actividades ao longo do ano para a
dinamización lingüística e co obxectivo de que os máis pequenos adquiran o hábito de acudir
ás bibliotecas públicas e, consecuentemente, da lectura. Engade que o goberno municipal
continúa a labor iniciada por Melchor Roel, a quen di que lle agradecen esta magnifica
biblioteca, situada na Praza Maior, no lugar que se merece, e cunhas instalacións que están á
altura de calquera gran cidade. Sinala que están plenamente comprometidos coa cultura e
consideran que as bibliotecas son fonte inagotable de sabiduría, saben que ler aporta
coñecemento, forxa o espírito libre e aporta liberdade, polo que di que contnuarán co seu
comopromiso de mellorar cada día este punto de encontro, que xa se convertiu nun referente
no municipio.

En las instalaciones del Cembedo practican deporte bien sea fútbol, atletismo, etc. muchos
niños de este Concello y concellos limítrofes, desde los 5 años hasta los 18 años; así como
adultos bien sea para la práctica como para competiciones deportivas.
Dado que en el próximo mes de julio se realizará por tercer año consecutivo un Campus de
Futbol de Deportivo de la Coruña.
Tal como se encuentra el mantenimiento en la actualidad de estas instalaciones , y el
abandono de las mismas por parte del equipo de gobierno, están llenas de escombros de todo
tipo, piedras, baldosas, portería sin ningún tipo de medida de seguridad ni anclaje; semáforos
viejos, tablones de madera con clavos salientes oxidados, lo cual parece más de un vertedero
que unas instalaciones deportivas.

ACTA DO PLENO

“Dª. Mª. Cristina Goás Fernández, concejal del Grupo Municipal de Viveiro, realiza a la
Alcaldesa de la Corporación los siguientes RUEGOS para el próximo Pleno:

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 29-05-2018 (Nº DE
REXISTRO 2018-E-RC 3426):

Asimismo tenemos constancia que en la actualidad hay 5 focos fundidos.

1.- SE RETIREN TODO TIPO DE ESCOMBROS que permanecen dentro del recinto de
las instalaciones del Cembedo, de los cuales se adjutan fotos.
2.- LAS PORTERÍAS que no se utilicen tengan alguna medida de protección, ya que al
no estar ancladas, ni sujetas a ningún elemento, pueden producir accidentes a los usuarios de
esas instalaciones ya que la mayoría de ellos son menores.
3.- SE SUSTITUYAN LOS FOCOS FUNDIDOS.”
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que aínda que nunca é tarde para cambiar de opinión, é bo
lembrar que durante bastante tempo de goberno do Partido Popular o Campo do Cembedo era
de uso exclusivo do Viveiro CF. Moitísimos de nosos mozos non tiñan a oportunidade de poder
practicar o seu deporte favorito. Sinala que dende o ano 2003, sendo Melchor alcalde de
Viveiro, e ata o día de hoxe, o concello vén xestionando aquel campo. As súas instalacons
acolleron de forma ininterrumpida, salvo en parénteses en que se puxo a herba artificial, aos
diferentes equipos que se fundaron a raíz de que o goberno bipartito PSOE-BNG liberara o
campo do Cembedo. Manifesta que, recoñecendo que o material que existe na zona exterior ao
campo de xogo do Cembedo tería que estar máis ordeado e recollido, esta situación para nada
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ROGAMOS a la Sra. Alcaldesa, que en el menor plazo posible y antes de mes de julio de 2018.
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inflúe na zona de xogo. Engade que igual que nos dous anos anteriores, este equipo de
goberno atenderá de forma puntual ás solicitudes da organización do Campus do Fútbol do
Deportivo da Coruña.

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 24-05-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 3296):

Por estos motivos es por lo que se le pregunta:
1.- Esta el Concello de Viveiro adherido al programa ILUMIN@.?
2.- En caso negativo, cual es el motivo de la no adhesión a este convenio; ya que
supondría un ahorro económico para todos los contribuyentes del municipio.”
Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que vai contestar a esta pregunta xunto co rogo
presentado por Son Viveiro ao respecto do mesmo tema. Sinala que en xullo do ano pasado, a
Deputación de Lugo remitiu ao concello un escrito presentado o Proxecto ILUMIN@; nese
primeiro documento explicábanse as características do proxecto, facíase referencia aos
compromisos que o concello debía adquirir e realizábase unha estimación da contía máxima
que lle correspondería a Viveiro, advertindo que se trataba dunha cifra que podería variar
segundo o número de concellos que se adherisen. Indica que o concello remitiu un escrito
manifestando o seu interese en adherirse ao proxecto e, en agosto, recibiu un novo escrito da
Deputación no que se especificaba detalladamente a documentación que este concello debía
enviar para ir avanzando na elaboración do proxecto e poder presentar a candidatura. Entre a
documentación que este concello debía remitir constaba, entre outros, unha memoria tipo, unha
auditoría sobre o obxecto da actuación e un proxecto asinado por técnico titulado competente;
a elaboración desta documentación, que ten un custe elevado, tiña que ser asumida polo
concello, non sendo obxecto de subvención. Manifesta que por este motivo, tendo en conta que
a contía máxima que lle correspondería a este concello era de 26.653,94 euros e tendo en
conta, tamén, que non había unha garantía plena de que a subvención fose concedida, o
concello decidiu non continuar coa tramitación para a adhesión a este convenio. Inicialmente
manifestouse o interese de adhesión e iniciáronse os trámites, realizando unha auditoría, que é
algo imprescindible para valorar as reformas que se leven a cabo neste eido, con
independencia ou non de adherirse ao convenio. Posteriormente, tendo en conta as esixencias
de realizar o cambio das luminarias ao abeiro desta subvención e tendo en conta, ademais, que
a elaboración da memoria e do proxecto, que non eran gastos subvencionables, supoñían unha
inversión importante, valorando estas circunstancias, decidiuse non continuar coa tramitación
para a adhesión.
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En la relación publicada por parte de la Diputación de los Ayuntamientos beneficiarios de este
programa no se encuentra el Concello de Viveiro.

ACTA DO PLENO

El Gobierno de la Diputación aprobó en la Junta de Gobierno un nuevo programa de ahorro
energético, del cual se beneficiarán 38 concellos de la provincia adheridos al programas
ILUMIN@.
La actuación consiste en renovación de la iluminación existente por LED, con el fin de reducir
el consumo energético.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Dª. Mª. Cristina Goás Fernández, concejal del Grupo Municipal de Viveiro, realiza a la
Alcaldesa de la Corporación las siguientes preguntas sobre las que desea obtener en el
próximo PLENO la correspondiente respuesta, bien sea oral o por escrito.
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PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 01-06-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 3577):
“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.

No Pleno mencionado anteriormente, o Concelleiro de Obras, o Sr. Fernández Cal falaba da
dificultade de habilitar espacios para as necesidades fisiolóxicas dos cans, sinalando que había
ámbitos onde non resultaba factible a súa ubicación, xunto coas outras problemáticas que isto
podería ocasionar. Por estas razóns, en vez de establecer zonas concretas sería mellor
prohibir a súa estancia en zonas como praias e parques infantís.
A nosa sorpresa é que no Pleno onde se aprobaron os presupostos 2018 -o 4 de abril-, un dos
acordos foi o de crear unha zona para os cans no parque Pernas Peón, que aínda que non é
un parque infantil específico, si é, un parque o que acuden moitos nenos e nenas con
asiduidade. Si a esto lle añadimos a grave plaga de procesionaria que hai en este lugar e que
tan perigosa resulta para os cans, parecenos unha idea un pouco peregrina.

ACTA DO PLENO

De todo o exposto so se aceptou o último apartado, o de crear unha comisión para a
elaboración da ordenanza citada, entregándosenos un borrador para a súa revisión e do que
ata o día de hoxe non volvimos a sabe máis nada.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

No Pleno celebrado o 7 de xuño de 2017 -vai facer casi un ano- o noso grupo presentábamos
unha moción para tentar de porlle remedio ó problema dos excrementos caninos, planteando
unha serie de acordos como eran o control por parte da policía local do cumplimento do artigo
58 da ordenanza de policía e bo goberno, campañas de concienciación, habilitación de
espacios para que os donos das mascotas puidesen levalas a facer as súas necesidades,
poñer dispensarios de bolsas para a recollida nas papeleiras e crear unha comisión para a
elaboración dunha ordenanza que regulase máis en profundidade todo o relativo á protección e
tenencia de animais de compañía.

1. Despois de transcurrido un ano dende que se nos entregase un borrador da ordenanza para
a súa revisión, cando pensan constituir a comisión para o desarrollo da mesma e que se
aprobou neste pleno de xuño de 2017?.
2. Teñen pensado seguir adiante, dadas as circunstancias aquí expostas, coa idea de crear
este espacio para cans no parque Pernas Peón?.
3. En caso afirmativo,en que zona a farían?.
4. En que consistiría dita actuación?.”
Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que dende a data do pleno no que se presentou a
moción á que fan referencia nesta pregunta, modificouse a lexislacion galega sobre animais de
compañía, polo que o concello se viu na obriga de ter que adaptar o borrador da ordenanza
elaborada á nova normativa, pois é evidente que non tería sentido continuar cos trámites para
aprobar un texto non adaptado ás novas esixencias A entrada en vigor desta nova lei obrigou
aos técnicos municipais a analizar con profundidade o seu contido para, posteriomente,
elaborar a normativa municipal. Esta nova lei, aínda que se publicou en outubro do 2017,
entrou en vigor en xaneiro do presente ano. Durante estes meses o concello non deixou de
traballar nesta materia; de feito, realizouse a consulta pública establecida na Lei 39/2015 co fin
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Por todos estes motivos e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
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de axilizar os trámites e recadar as achegas que os cidadáns quixesen aportar a esta
regulación. Sinala que con isto quere deixar claro que o feito de non ter convocada con
anterioridade a comisión referida na pregunta non se debe a deixadez por parte do equipo de
goberno; débese, pola contra, a unha cuestión de lóxica e operatividade, xa que nesa comisión
será onde se deba estudiar o borrador re-elaborado e as achegas realizadas no periodo de
consulta pública. Nese borrador de ordenanza é onde deben recollerse os espazos municipais
que se habiliten para os cans, cuestión que será tratada na reunión que di se vai convocar con
todos os voceiros, tal e como se acordou naquela moción, para tratar esa materia

O PP de Viveiro tense interesado e así o temos comunicado ó equipo de goberno local en
distintos Plenos, o último no pleno do 2 de maio deste ano, polas malas condicións que
presentaban algúns eucaliptos e pinos do parque Pernas Peón, así como preguntando polas
solucións a adoptar ante a perigosa plaga de procesionaria existente neste lugar tan
emblemático do noso Concello.
Neste último pleno reseñado, a Sra. Alcaldesa nos contestaba que se eliminarían os pinos e
eucaliptos que supuxeran un perigo. Que se contrataría unha empresa e que habería que
estudiar con detención a solución a adoptar para ver se se precisaban cortar máis árbores,
cales necesitarían unha poda en altura e sen esquecer a repoboación conseguinte.
A mediados do mes de maio, unha empresa procedía a corta destas árbores, sendo a nosa
sorpresa maiuscula ó comprobar como se cargaban todo o pinar próximo ó instituto María
Sarmiento, talando árbores nalgúns casos centenarios.

ACTA DO PLENO

“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.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 01-06-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 3576):

1.- En base a que estudios ou informes técnicos se determinou a tala indiscriminada desas
árbores?.
2.- En base a que criterios se escoulleu á empresa responsable da corta destas árbores?.
3.- Cal foi o custe da actuación desta empresa para arcas municipais?.
4.- Que cantidade obtivo o concello pola venta de madeira cortada?.
5.- Teñen xa elaborada algún informe técnico para a conseguinte repoboación?.
6.- En caso afirmativo, por quen está elaborado?.
7.- Cando teñen pensado levar a cabo dita repoboación?.”
Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que dará contestación a estas preguntas xunto coas
preguntas e rogos formulados polos concelleiros non adscritos sobre o mesmo tema.
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Ante o desarrollo dos feitos e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

PREGUNTAS E ROGOS FORMULADOS POLOS TRES CONCELLEIROS NON ADSCRITOS
EN DATA 01-06-2018 (Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3575):
“Bernardo Fraga Galdo, Manuel Galdo Dopico e Oscar Lara Gil, Concelleiros do grupo de Non
Adscritos da Corporación Municipal de Viveiro, conforme a normativa vixente, presentan á
Alcaldesa da Corporación Municipal de Viveiro, a seguinte PREGUNTA e ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos primeiros días do mes de maio o Concello comunica que vai cortar os piñeiros enfermos e
os eucaliptos secos, sendo a previsión inicial a corta de quince piñeiros e cinco eucaliptos, a
dura realidade é que ó remate das tarefas a corta foi de setenta e oito piñeiros e trinta e tres
eucaliptos.
Despois da actuación levada a cabo, o parque, si é que se lle pode seguir chamando así,
presenta unha imaxe lamentable, situación que alarma e preocupa a moitos dos seus usuarios.
Por todo o exposto, pregunta á Sra. Alcaldesa:
1. Quén tomou a decisión de facer unha tala que excedía con moito as previsións
iniciais.

ACTA DO PLENO

Era de coñecemento público que parte dos piñeiros que o poboaban estaban afectados pola
praga da procesionaria, afectación que comezou máis de vinte anos atrás. Dende fai
aproximadamente dous anos, tamén estaban secos algúns eucaliptos.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Dende os primeiros anos do século vinte Viveiro contaba cunha zona de lecer emblemática, o
parque Pernas Peón, situado nas inmediacións da praia de Covas, perto de colexios e
institutos e tamén da residencia da terceira idade. Este parque é utilizado tanto polos veciños e
veciñas de Viveiro, como polos milleiros de turistas que nos visitan cada ano.

3. Solicitáronse informes técnicos a empresas ou entidades especializadas neste tipo
de actuacións.
E tammén lle ROGAMOS á Sra.Alcaldesa
4. Que o Concello tome as medidas necesarias para que o parque Pernas Peón
recupere folgos e arume, e que os veciños e veciñas de Viveiro volvan ter un parque
nas condicións anteriores a esta desfeita.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que antes de facer unha relación de feitos quere manifestar
que cando se ten unha responsabilidade a veces hai que tomar decisións que resultan
impopulares, pero que hai que adoptar por responsabilidadade. Manifesta que se hai alguen
que coñece o parque e ano a ano ven observando cada árbore é o concelleiro de medio
ambiente. Considera que se velou pola seguridade dos veciños, sendo coñecedores da
repercusión que ten a actuacón, xa que impacata ver así o parque, que será repoboado canto
antes, pero tratouse dunha decisión meditada, consensuada e de moito asesoramento. Sinala
que o día 6 de maio de 2018 con motivo do aviso na prensa do peche do parque Pernas Peón,
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2. Por qué non se solicitou a opinión do pleno antes da realización dunha tala do
nivel da realizada.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir ao respecto da
contestación realizada pola Sra. Alcaldesa que se é tanto o coñecemento do parque non
entende a previsión inicial de tala tan escasa que se facía, aínda que con iso non quere dicir
que non haxa tal coñecemento. Considera que a veces con estas actuacións debe terse
coidado, xa que afirma ter visto eucaliptos secados intencionadamente e que aos tres ou catro
anos volveron en sí, e pon como exemplo que o “avó” do Souto da Retorta segue alí, aínda que
deteriorado. Afirma que por moito diñeiro que se percibise pola corta iso non vai devolver o
Parque, co que ese non é o seu interese. Polo que respecta á seguridade indica que sen
árbores non hai risco, pero tampouco hai parque. Entende que ao equipo de gobernó se lle
debe pedir algo máis, xa que se trataba de arbores afectadas pola procesionarioa dende hai 20
ou 25 anos, e cree que podería cortarse algo pero entende que para a procesionaria hai
tratamentos fitosanitarios, que poden minimizar moito a situación, e co tratamento adecuado
podía facerse esta tala en etapas, zona por zona e logo replatar. Manifesta que bota en falta
consultas e informes de expertos na materia, en tratamentos de pragas e nas medidas a
adoptar para repoboar un parque, mencionando a enxeñería de montes de Lugo, un servizo
gratuito. Fai referencia a que no parque había pinos afectados pola praga que nunca se
trataron; recorda como o pregoeiro na Semana Santa falaba maravillas do parque e da Praia de
Covas, co que daba a impresión de que levaba tempo sen visitar a Praia, e agora, tres meses
despois, tampouco hai parque. Entende que respecto da Praia actuou moita xente e o Concello
ten pouco dominio sobre ese asunto, pero sen embargo no parque non hai a quen botarlle a
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o Concelleiro de Medio Ambiente declara: "co paso do tempo as árbores do parque municipal
envelleceron e neste momento supoñen un perigo potencial para nenos e maiores que
frecuentan esta área. Ata agora tivemos moita sorte de que non se producira ningunha
desgracia, pero cada vez é maior o número de ramas de eucalipto dun tamaño respetable que
caen. A isto súmase que algunha persoa de forma premeditada secou cinco eucaliptos sobre os
que forzosamente hai que actuar. Para poder talalos vai ser necesario cortar algún outro que
estea en condicións aceptables". Sinala que Cal engadía ademáis que: "o pinar está en malas
condicións ata o punto de que nos últimos meses caeron dous exemplares. Ademais, unha
plaga de procesionaria colonizou o pinar antes do ano 2000 secando un bo número deles. Esta
corta supón un primeiro paso para a rexeneración do parque ao que seguirán unha poda en
altura e a conseguinte repoboación". Sinala que o concelleiro de medio ambiente recoñece que
non foi nada fácil tomar a decisión de acometer a corta das árbores pola dificultade que entrañe
o traballo e, sobre todo, polo apego que os veciños lle temos á imaxe do Parque Pernas Peón.
Un cambio na súa fisionomía non vai ser fácil de aceptar. En todo caso, o equipo de goberno
entende que por encima de calquera circunstancia debe primar a seguridade dos veciños.
Manifesta que o día 30 de maio, aparece unha entrevista nunha xornal de tirada provincial ao
xerente da empesa Maderas Chavín, empresa contratada mediante concurso público para levar
a cabo a tala no parque municipal. Nesta entrevista, D. José Antonio da Mota calificou o traballo
de bastante complicado. "Había algún no que botábamos unha hora e pico para cortalo nada
máis que polo pé, por que tiñamos que estudar ben o tema para facer o mínimo dano". Así
mesmo comenta que "ademais dos cinco aos que lles inxentaron veneno, moitos dos que se
talaron tamén estaban secos. Debía de ser dos anos que tiñan ou do propio terreo por que non
é normal que estivesen así de podres polo medio. O eucalipto estaba todo pasado, bastante
mal". Di que a aparición de bastantes exemplares en mal estado e a advertencia de persoas
que levan toda a súa vida dedicada á corta do pino e do eucalipto sírvelle ao delegado de
medio ambiente para tomar a decisión de talar a masa de eucaliptos que se atopaba entre
unhas vivendas e o restaurante do parque. Idénticas razóns levaron a talar 3 eucaliptos que se
atopaban a uns tres metros do peche da antiga escola de maestría, hoxe, IES María Sarmiento;
1 que tiña as súas ramas enriba da recepción do camping e outros 4 totalmente secos na zona
que sigue con arboledo. Conclúe indicando que os membros do equipo de goberno respectan a
opinión dos veciños que non están de acordo coa tala realizada aínda que teñen o
convencemento da súa necesidade. Parece evidente que a labor realizada non se podería
aplazar de forma indefinida. Nalgún momento se tería que acometer. Pospoñer a corta das
árbores sería deixar que o perigo no parque municipal aumentase día a día.
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Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que coa
procesionaria sí que se actuou en dúas ocasións, pero erradicala era complicado, houbo que
poner trampas, nunha zona onde están nenos, etc. Recalca que sí se actuou, pero que este se
propagou máis. Sinala que non dixo que pensase que ía caer un eucalipto, pero sí considera
que ían caer moitas pólas.
Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que porque se cortasen
as árbores secas non dixo nada, o problema foi facer esta tala toda xunta. Sinala que quedaron
algún que están igual e que xeran tanto perigo como antes.
Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que é certo que
quedan máis zonas. Di que comentou que aínda quedaba unha zona na que hai que podar
eses eucaliptos que quedaron, e considera que se cortase tamén eses xa non podería entrar
no pleno. Reitera que os eucaliptos non caerían pero as pólas sía. Di que pode ser que se
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Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que se o parque do
Retiro en Madrid ou a Alameda de Santiago tivese o mesmo problema entende que non se
actuaría así. Considera que a norma debe aplicarse con sentidiño, e engade que no parque
Pernas Peón perigo de lume non había. Respecto ao Souto da Retorta di que a Xunta de
Galicia actuou, pero quedou o Souto medianamente visible, o que non ocorre co parque.
Resalta que se trata dunha procesionaria que comezou hai máis de 30 anos, e sobre a que non
se actuou, e os problemas non se solucionan sós. Recorda que hai tratamentos con sulfatos
que están autorizados por medio ambiente e que minimizan os efectos. Entende os motivos de
seguridade, pero recorda qque no temporal “Klaus” caeron 2 ou 3 árbores e dende esa data
non houbo grandes caídas, e houbo varios vendabais. Sinala que tamén hai eucaliptos secos
cerca de estradas e con máis perigo, por estar en zonas altas. Considera que para a súa
opinión a corta realizada non é de recibo.
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Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que a súa
intención non é levar a contraria a ninguén. Indica que veu como durante anos a situación do
parque se ía deteriorando, tendo preguntado a medio rural xa que carece de coñecementos.
Sinala que cando un veciño vai transitando polo parque non vai mirando ás pólas das árbores,
e engade que a base da brigada de xardinería está alí, e os traballadores tamén observaban o
problema, que foi aumentando. Sinala que tamén lle tiña moito apego ao parque, sitio ao que
no seu tempo cudía moita xente, familias que comían alí, que pouco a pouco se foi perdendo.
Indica que o único que primo una súa actuación foron as advertencias e o perigo; podían ter
quedado 10 ou 15 eucaliptos cun perigo grande, xa que ao estar desprotexidos quedaban á
deriva de temporais e tormentas, sendo esa a razón de eliminar as últimas 20 árbores.
Considera que esas árbores cumpriron no seu momento unha gran labor, pero hoxe constituían
un perigo e pregúntase que pasaría se unha póla caese e matase a alguén, ou se a árbore que
caeu pillase varios mozos. Entende que hoxe en día un parque non debe ter ese tipo de
arboleda; que a corta realizada conlevará unha transformación que durará uns cinco ou seis
anos, e mentres tanto a visión que pode observarse é a que é xa que non pode pasarse da
nada ao todo. Resalta que había cinco pinos dos cales toda a procesionaria caía dentro do
colexio, e tres eucaliptos a tres metros do peche do recinto escolar. Refírese tamén a que
houbo que cortar unha árbore de grandes dimensións en Cantarrana que podía caer enriba,
eliminando o perigo. Engade que se a normativa que existe sobre incendios, se non se tratase
dun parque, obrigaría a cortar toda a arboreda que había nel. Sinala que hai unha experiencia
no Souto da Retorta, en Rede Natura, onde a Xunta de Galicia cortou uns cen exemplares, e
entende que cando hai un perigo o primeiro é evitalo. Considera que é a súa responsabilidade
evitar o perigo e sinala que volvería a facelo.

ACTA DO PLENO

culpa. Considera que se trata dun equipo de goberno con experiencia, para o que non
considera de recibo esta actuación. Remata dicindo que invita a que se faga unha reflexión
sobre o acontecido, indicando que a veces non é malo entoar o “mea culpa”.
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puidera ter feito en etapas. Na zona dos eucaliptos considera que eliminando as cepas e
plantando herba xa pode quedar unha zona cercana ao xogo, aínda que a transformación
levará anos.
Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que insiste en que a
veces debe entonarse o “mea culpa”.
Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que nunca tivo
problema en recoñecer os erros cando se equivoca. Sinala que hai dous anos que iinxectaron
veneno nas árbores e que por seguridade entende que debía actuar tal e como se atopaba o
parque, e reitera que volvería a facelo, a pesares de todas as críticas que está recibindo.

Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que respeta a
opinión do concelleiro D. Manuel Galdo Dopico, pero reitera que tomou unha decisión por unha
razón, a seguridade, aínda que moita xente entenda que se equivocou.
PREGUNTAS E ROGOS FORMULADOS POLOS TRES CONCELLEIROS NON ADSCRITOS
EN DATA 04-06-2018 (Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3608):
“Bernardo Fraga Galdo, Manuel Galdo Dopico e Oscar Lara Gil, Concelleiros do grupo de Non
Adscritos da Corporación Municipal de Viveiro, conforme a normativa vixente, presentan á
Alcaldesa da Corporación Municipal de Viveiro, a seguinte pregunta e rogo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Nos últimos tempos o Concello ten levado diversas actuacións a prol de mellorar o estado
dalgúns parques infantís, mesmo realizando instalacións compretamente novas, máis no pleno
ordinario do mes pasado realizouse unha pregunta ó Concello sobre a situación do parque
infantil de Lodeiro, sendo a contestación da alcaldía dende o noso punto de vista, pobre e
pouco clara, i evidenciando un descoñecemento aparente da normativa existente ao respecto
dos parques infantís no noso país.
Por tanto, preguntamos á Sra. Alcaldesa:
1. Coñece a Corporación Municipal a normativa e lexislación existente e aplicábel
ao respecto dos parques infantís?.
2. Cúmple o concello a lexislación existente?.
3. Ten o concello elaborado un plan de deficiencias e actuacións de cara a cumplir a
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Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que coñece a José
Antonio, pero con todos os respetos, entende que tendo á disposición a enxeñería de montes
en Lugo debería terse un informe técnico.

Cod. Validación: 74TEN342WGMGQGFTRJ2Z42YHE | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 35 a 41

Intervén o concelleiro de medio ambiente, D. Jesús Fernández Cal, para dicir que falou con
moita xente sobre o tema, que informes só pediu un informe a medio ambiente sobre a seca.
Informouse sobre a innecesariedade de permiso da Xunta para talar e di que confía
plenamente no maderista que realizou a tala, D. José Antonio, entendendo que o asesorou
como se fose para él.

ACTA DO PLENO

Intervén o concelleiro non adscrito, D. Manuel Galdo Dopico, para reiterar que non se conta cun
informe.
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lei en parques infantís do Concello?.
4. Quén realiza as inspeccións anuais segundo a norma UNE EN 1176-7?.
E a continuación rogamos á Sra. Alcaldesa:

Intervén o concelleiro non adscrito, D.Óscar Lara Gil para dicir que o 90% dos parques non
cumpren e pon como exemplo o parque infantil de Lodeiro. Engade que non se presentou este
rogo antes porque tiñan constancia de que se ían facendo cousas. Sinala que visto que non hai
informes e inspeccións periódicas se incrementa a súa inseguridade de que haxa un plan para
convertir os parques infantís en lugares seguros.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que dende o concello se cumpre, que todo o que se fai se
fai con arranxo á normativa. Que respecto ao chan do parque de Lodeiro, que non está
homologado, sinala que teñen previsto arranxalo; pero recalca que todo o que se fai se fai con
arranxo á normativa.
Intervén o concelleiro non adscrito, D.Óscar Lara Gil para dicir que o que se fai se fai con
arranxo á normativa, pero entende que o problema está no que xa está feito de antes. Di que
respecto do cumprimento da normativa pode darlle traslado dun informe sobre as ilegalidades,
poñendo algunas delas en risco a seguridade dos nenos. Entende que hai varios proxectos de
remodelación de parques infantís para ir arranxando.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto
para dicirlle á Sra. Alcaldes que cando deu por contestado o seu rogo referente ao programa
ILUMIN@ non leu o rogo de Son Viveiro, e non se contestou ao apartado referente ás medidas
a adoptar para o aforro enerxético.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que contestará no momento da lectura do rogo.
ROGOS PRESENTADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 24-05-2018
(Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3301):
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que é evidente que neste concello se coñece a lexislación e
normativa aplicable aos parques infantís, que se cumpre cada vez que se realizan actuacións
nos mesmos. O concello, segundo vai tendo coñecemento das deficiencias existentes, tanto
por avisos dos propios usuarios como polas comprobacións do persoal técnico municipal,
executa as actuacións necesarias para a súa subsanación atendendo a disponibilidade
orzamentaria existente. Di que evidentemente se hai coñecemento dalgún perigo elimínase de
inmediato. Sinala que aínda que o concello realiza comprobacións con respecto ás súas
instalacións, non se veñen emitido informes escritos sobre estas inpseccions, polo que non lle
poido facilitar a copia solicitada. Manifesta que sí se fai un seguimento, aludindo ao cambio
dunha valla no parque de Mahía, a que se se observa un perigo nun columpio se arranxa ao
momento, xa que hoxe en día se coñecen esas cuestóns ao momento, e o técnico tamén fai
visitas ordinarias e todos os elementos que se colocan están homologados.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Teña a ben facilitar copia dos informes das derradeiras inspeccións realizadas en cada
un dos parques do concello.”
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“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro, Luis Manuel García Otero,
presenta para a súa inclusión na Orde do Día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tal e como denunciamos en decembro, existe un establecemento da Avenida de Verxeles onde
se comete un gran número de irregularidades por metro cadrado, existindo barrís colocados no
bordo exterior da beirarrúa e na estrada, unha terraza ocupando espazo público de xeito
permanente e un vehículo que leva meses sen ser movido do lugar.
Durante a execución das obras de colocación da devandita terraza, a veciñanza reclamou a
presenza do vixiante urbanístico para que informara ao arquitecto municipal antes de que a
obra contase coa aprobación da Xunta de Goberno.
Nese mesmo establecemento, o sábado 5 de maio á unha da madrugada, foi requirida a
presenza da Policía Local por parte dunha veciña debido á celebración dunha churrascada
contra unha parede en propiedade.

ACTA DO PLENO

A través dos medios de comunicación, coñecemos que nos meses de abril e maio a Sra.
Alcaldesa mantivo outras reunións cos hostaleiros e hostaleiras de Covas e Cantarrá, cos que
tratou sobre a uniformidade do mobiliario das terrazas- tal e como establece a Ordenanza
Municipal- e tamén sobre a modificación das taxas.
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No pleno celebrado o 7 de decembro de 2017, presentamos unha proposta de modificación da
Ordenanza municipal reguladora da instalación de veladores para rematar coas irregularidades
que se están a producir no seu cumprimento. Accedemos a retirar a Moción logo de anunciar a
Sra. Alcaldesa que se estaba a traballar co persoal técnico municipal na redacción dun novo
regulamento e que xa falara cos hostaleiros de Covas, Viveiro e Cantarrá, para transmitirlles a
intención de escoitar as súas propostas antes de cambiar a mesma.

Que se nos informe sobre os acordos acadados co tecido empresarial de Covas e Cantarrá e
se está previsto escoitar antes do verán aos Grupos que conformamos esta Corporación para
chegar a acordos sobre os cambios na Ordenanza, tal e como foi convido.
Así mesmo, esiximos que o equipo de Goberno vele polo cumprimento da Ordenanza, tanto
antes como despois de que esta sexa modificada, e se axilicen os expedientes abertos co fin
de evitar que a cidadanía continúe padecendo a estes desaprensivos hostaleiros.”

Intervén a Sra. Aclaldesa para dicir que mantivo varias reunións cos hosteleiros tanto da zona
de Covas e Cantarrana como do propio casco para comunicarlles a necesidade de dar
solucións aos problemas que se veñen detectando con respecto ao cumprimento da ordenanza
de instalación de terrazas. A última desas xuntanzas tivo lugar hai poucas semanas e nela os
hostaleiros da zona de Covas e Cantarrana presentaron a súa proposta para adaptar o seu
mobiliario ao establecido na ordenanza; nesa reunión tamén se falou de forma especial das
terrazas existentes na zona de Parquemar, que veñen xerando certo descontento entre as
comunidades de propietarios dos edificios. Di que dende o Concello se traballa co fin de
solventar os problemas existentes, coa idea de modificar esta ordenanza para poder adaptala
ás necesidades que foron xurdindo dende a aprobación da actual e co fin de buscar unha
solución o máis favorable e factible posible tanto para os hostaleiros como para o conxunto da
veciñanza. Neste sentido, sinala que a intención do equipo de goberno é convocar aos veciños
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É por iso polo que ROGAMOS
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O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro, Luis Manuel García Otero,
presenta para a súa inclusión na Orde do Día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Pleno do 7 de outubro de 2015, co fin de axilizar unha solicitude presentada no Rexistro
municipal dous meses antes sobre a Rede de Traída de Agua e Saneamento que seguía sen
ser atendida, trouxemos un Rogo para que a Alcaldía demandara de VIAQUA, empresa
concesionaria deste servizo, a documentación solicitada.
Desta maneira periódica, seguimos demandando esta información. As máis recentes, outubro e
novembro de 2017 e a derradeira, no pleno do mes de maio.
Dado que continuamos sen dispoñer de tal informe e o período transcorrido desde a súa
primeira petición é máis que prudencial -xullo do 2015-, agardamos que nesta ocasión atendan
a nosa demanda e a Sra. Alcaldesa exerza como tal esixíndolle á empresa concesionaria o
cumprimento do Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga e saneamento
que establece no artigo 69:
“O concesionario queda sometido permanentemente ao control do Concello de Viveiro, que
mediante os seus servizos técnicos ou económicos poderán revisar as instalacións, os
traballos e a documentación do concesionario en calquera momento (...).”
É por iso polo que nos vemos, unha vez máis -agardamos que sexa a derradeira- na obriga de
requirir a 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 auga.
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.
Porcentaxe de poboación sen acceso á traída de auga municipal.
Coeficiente de auga non controlada por contador.
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ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 29-05-2018
(Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3419):

ACTA DO PLENO

das comunidades de propietarios de Parquemar para informalos do contido destas reunións ao
entender que son parte interesada dos acordos que se adopten ao respecto. A miña intención é
convocar esta reunión nos vindeiros días e, posteriormente, convocar novamente aos
hostaleiros, con respecto a Parquemar. Sinala que en canto exista un borrador da nova
ordenanza reguladora da instalación de veladores, tal e como se acordou no pleno referido,
convocarase a todos os voceiros para escoitar as súas valoracións e propostas. Con respecto
ao establecemento referido, indica que xa se deron as indicacións oportunas para garantir o
cumprimento da ordenanza e por parte da Policía Local xa se lle comunicou á titular dese
establecemento a necesidade de retirar os elementos instalados na vía pública para os que non
conta con autorización. Sinala que se lle deu orde verbal á policía local de que lle indicase á
titlar do establecemento que non se adaptaba á licenza, e porcedese a súa retirada,
aunciándolle que se lle ía notificar por escrito. Di que no día d eonte se lle notificou e que mañá
se mirará se cumpiru a orde establecida. Engade que tanto para a instalación desta como das
demais terrazas dos establecementos do municipio, o concello vén facendo un seguimento das
solicitudas presentadas e das terrazas instaladas, enviándolles aos hostaleiros cartas a
principio ano coas indicacións para solicitar os permisos e comprobando de forma periódica o
seu cumprimento, entre outras accións.
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Porcentaxe de agua consumida para uso doméstico, industrial e comercial, así como
a usos municipais, regos, etc.
Número de metros empregados na rede de distribución de agua: fundición,
fibrocemento, polietileno, PVC.”

“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleir, Luis Manuel García Otero,
presente para a súa incllusión na Orde do día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
As condutoras e condutores que realizan o STOP ubicado n’A Parraguesa (Galdo) contan con
pouca visibilidade dos vehículos que se aproximan á intersección pola estrada Magazos-O
Sisto.
Por iso,
SOLICITA:

ACTA DO PLENO

ROGOS PRESENTADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 16-05-2018
(Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3112):

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que tal e como dixo no pleno anterior, tras a presentación
da solicitude, o concello incoou o expediente correspondente e remitiu a súa solicitude a
Viaqua para que facilitase a información requirida. Sinala que segundo información facilitada
por esta empresa, a previsión é que o informe solicitado se remita ao longo da vindeira
semana; con todo, di que segundo indicaron, parece que nese informe non van constan todos
os datos requeridos na solicitude, pois hai información solicitada da que Viaqua non dispón.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que o rogo será remitido á Deputación Provincial de Lugo
para que o Departamento de Vías e Obras estude e tramite, se procede, o solicitado.

ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 29-05-2018
(Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3417):
O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro, Luis Manuel García Otero,
presenta para a súa inclusión na Orde do Día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Na porta de entrada ao Casco Histórico situada entre as rúas María de las Alas Pumariño e
Nicolás Cora Montenegro, producíronse varios desprendementos da súa bóveda, atopándose
no chan do citado lugar cascallos varios.
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Que se realicen diante da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo as xestións oportunas
co fin de valorar a colocación dun espello que facilite a circulación no devandito punto.”

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

Persoas que utilizan con frecuencia dito paso continúan detectando no chan restos dos
desprendementos.
Dado os riscos que tal situación provoca.
Rógolle
Que realice as xestións pertinentes con quen corresponda para solucionar esta problemática e
así evitar un posible accidente.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se realizaron comprobacións ao respecto por aprte dos
técnicos municipais, e que pertence ao Convento de Santa María. Sinala que no día de mañá
se van reunir con eles para transmitirslles o contido dos informes.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que aínda que o concello non é o titlar sí é o útimo
responsable. Indica que foi hoxe a comprobar a situación unha técnico do Casco Histórico e di
que como alcaldesa pediu que antes de remitir o informe aos titulares se falase con eles.
Engade que se manifestou que neste momento non había perigo de desprendemento., e
engade que se hai perigo se tomarán as medidas oportunas.

ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO EN DATA 29-05-2018
(Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 3418):
O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro, Luis Manuel García Otero,
presenta para a súa inclusión na Orde do Día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
No pleno de debate dos Presupostos, Son Viveiro facía mención ao apartado 22100, enerxía
eléctrica, apartado no que consideraba -a pesar de non existir ingresos no mesmo- que se
podía economizar. Máis concretamente:
1. A Son Viveiro non lle consta que a iluminación pública teña instalado un sistema
de aforro de consumo, que pode chegar a reducir o mesmo ata nun 40%, suxestión
que foi obviada por parte do equipo de goberno.
2. O 19 de maio, o goberno da Deputación aprobou na Xunta de goberno un novo
programa de aforro enerxético, do que se beneficiarán 38 concellos da provincia
adheridos ao programa ILUMIN@. Trátase dun proxecto dotado de 722.590 euros
cofinanciado nun 80% por fondos europeos, 578.072 euros, e o 20% pola
Deputación, 144.518 euros. Con estes fondos, poderíase actuar nunha superficie
superior aos 5.500 km2. de territorio, para facer máis eficientes 3.195 instalacións
de luz nos 38 concellos que se adheriron a esta programación, todos eles de menos

40

Cod. Validación: 74TEN342WGMGQGFTRJ2Z42YHE | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 40 a 41

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que se hai perigo deberá actuar protección civil ou quen teña que actuar.

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que os técnicos din que sí.

Número: 2018-0009 Data: 12/06/2018

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que o rogo se refire á bóveda, e pregunta se ésta pertence ao convento.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

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

de 20.000 habitantes. A actuación consistiría na renovación de lámpadas e
luminarias existentes por luminarias de tecnoloxía LED. O obectivo é reducir o
consumo en 450.217 quilovatios ao ano, de xeito que se lle aforrarían máis de 62.000
euros anuais ás arcas dos nosos municipios, acadando unha reducción dun 63% da
facturación eléctrica dos concellos.
Por iso, ROGAMOS á Sra. Alcaldesa nos informe sobre cales foron os motivos polos que non
se adheriu ao programa ILUMIN@ e que tipo de actuacións contempla levar a cabo para facer
máis eficiente a iluminación pública reducindo a facturación eléctrica.”
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E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo
as 22.15 horas do día 6 de xuño de 2018, extendéndose a presente acta, da que eu, como
Secretaria, dou fe.

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se remite á contestación realizada ás preguntas do
grupo do P.P. sobre o mesmo asunto, indicando que respecto ás actuacións que se contempla
levar a cabo, se está traballando no tema, e que cando haxa un proxecto ao respecto se
trasladará.

