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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 14 DE OUTUBRO DE 2013. 

   
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 
 
CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal, D. Carlos Alberto Gueimunde 
Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Bernardo José 
Fraga Galdo, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, D. César Aja Mariño, D. Jaime de 
Olano Vela, Dª. Cándida Méndez Salgado, Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino 
Valentín García Paz, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández 
Fernández. 
 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL  
D. Sergio Aguado Delicado.  
 
 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 14 de outubro 
de dous mil trece, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, 
ó obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación, baixo a Presidencia do Sr. 
Alcalde, coa presencia do Interventor Accidental, asistido de mín, que como Secretaria Xeral, 
certifico do acto do Concello.  
 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde aberta a 
sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 
 
 
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese por unamidade dos presentes a ratificar a urxencia 
da sesión, tendo en conta a necesidade urxente de tramitación do expediente de contratación da 
xestión do servizo da gardería municipal antes do 18 de novembro de 2013, data na que remata o 
contrato-ponte existente na actualidade, polo que tendo en conta a importancia do servizo cómpre a 
tramitación urxente do expediente de licitación en orde a que o mesmo non perda a súa 
continuidade. 
 
2.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 01/08/2013 E 28/08/2013. 
 
Non existindo obxección algunha, procédese por unanimidade á aprobación das actas das sesións de 
data 01/08/2013 e 28/08/2013. 
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3.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN “XESTIÓN DO SERVIZO 
PÚBLICO EDUCATIVO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE 0 A 3 ANOS, SITA NA 
AVDA. RAMÓN CANOSA NÚM. 10 DE VIVEIRO. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que o prego que se facilitou ós 
Concelleiros é o último elaborado, polo que é o correcto. Sinala que se modifica a páxina 40, en 
función do acordado na Comisión Informativa, suprimindo o último parágrafo, co obxectivo de non 
provocar confusión respecto á obrigatoriedade de subrogación establecida na normativa. Apunta 
que se reduce o custo do servizo respecto á cuantía que figuraba nos primeiros pregos, sobre tres 
bases: a eliminación dun mestre especialista por realizar as súas funcións o director, o cálculo no 
estudo económico dos custos de cociña e limpeza mediante subcontratación e a reducción do custo 
do seguro de responsabilidade civil. Concédelle a palabra á Secretaria Municipal para que explique 
a modificación da páxina 40 dos pregos. 
 
Intervén a Secretaria Municipal, Dª Mª Luz Balsa Rábade, para indicar que, se trata simplemente de 
suprimir o último parágrafo da dita páxina, en virtude do acordado e dictaminado pola Comisión 
Informativa por unanimidade, por considerar que podería levar a equívocos dito parágrafo sobre os 
posibles supostos de subrogación de persoal polo Concello, xa que a subrogación está recollida na 
normativa, polo que non é preciso o parágrafo que se propón eliminar, senón que de subsistir 
podería dar lugar a interpretacións ambiguas. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para preguntar 
sobre o custo do contrato menor, sinalando que se o custo de dito contrato está sobre os 17.000 
euros, prorrateando por meses a cuantía do contrato que se vai licitar, sairían uns 15.000 euros 
mensuais, dando a impresión de que ou o contrato menor ten un custo moi baixo ou o novo contrato 
ten un custo moi alto.  
 
Intervén a Secretaria Municipal para indicar que o custo que conta cun estudo económico e cun 
cálculo de gastos e o do contrato que se está a licitar, pois no suposto  do contrato menor se realizou 
unha estimación de custos por parte de Intervención e Servizos Sociais orientativa, tendo en conta 
os ingresos por usuairos e o que se estaba a pagar por mes ó anterior contratista, por non estar aínda 
totalmente evaluado o estudo económico que agora serviu de base para o prezo do contrato. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que no momento do remate do contrato 
non se podía renovar cunha comunidade de bens, que era coa que estaba asinado o anterior contrato, 
polo que se realizou o procedemento para a contratación mediante contrato menor. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
o seu grupo está de acordo cos pregos e coa mellora que supón para o Concello a rebaixa de custos, 
pero sí manifestan a disconformidade coa lentitude dos tempos. Sinala que a empresa que está agora 
prestando o servizo empezou con 15 días de retraso, o que levou a que moitas familias tivesen que 
buscarse a vida, repercutindo en que habendo 74 prazas, a gardería teña sobre 50 nenos. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que todo isto se sabía, sinalando que a 
Xunta de Galicia comeza o día 4 o período de adaptación, explicando que non se podía facer doutra 
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forma, que a única vía para poder abrir era a do contrato menor. Apunta que se reuniu cos pais para 
manifestarlles o problema, sinalando éstes que o importante era que continuase o profesorado e 
entre o mesmo nomeouse a nova dirección. Di que dende o 31 de agosto non se podía facer outra 
cousa con máis rapidez,  limpando e preparando as instalacións dende ese momento en que se 
entregaron as chaves, e que na gardería a día de hoxe hai sobre 61 alumnos. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que se 
trata dun servizo moi importante que hai que poñer a funcionar. Manifesta que hai un 21% de aforro 
referente ó IVE e que hai unha serie de novos gastos que se cubren polo adxudicatario, o que 
redunda en beneficio do Concello. Di que os custos que figuran na documentación para licitación se 
poderían rebatir pero que o importante é que hai que adxudicar o contrato con moita rapidez, polo 
que anuncia que o seu grupo votará a favor. Indica que habería que estudar a prestación do servizo 
do comedor, por ser demandada por moitos pais. Apunta que se trata dun servizo a prestar 12 mese 
e 12 horas diarias de luns a venres, estando a favor de todo o que sexa creación de emprego nesta 
época de crise. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que respecto ó aforro do 21% referente ó 
IVE, está o caso da piscina, no que indica que se todos están de acordo vai ter que percibir tamén as 
tarifas o Concello para aforrar custos. 
 
Vista a proposta da Alcaldía para aprobación do expediente de contratación mediante procedemento 
aberto e tramitación urxente, dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións 
técnicas, así como o gasto para a presente anualidade 2013. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente denominado “Xestión do servizo público educativo da escola 
infantil municipal de 0 a 3 anos, sita na Avda. Ramón Canosa núm. 10 de Viveiro”, cun orzamento 
de licitación de 765.728,72 € e un prazo de duración de catro anos, consonte ó prego de clásulas 
administrativas particulares e de prescripcións técnicas reguladores do expediente, e cunha 
posibilidade de dúas prórrogas de dous anos cada unha. 
 
Segundo.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, 
así como tramitación do expediente mediante procedemento aberto e tramitación urxente. 
 
Terceiro.- Aprobar o gasto do contrato para a presente anualidade de 2013, condicionando o 
expediente á adopción do compromiso de habilitación de crédito do contrato para os exercizos 2014 
e sucesivos, segundo establece o artigo 174.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
Cuarto.- Delegar na Mesa de Contratación todas as decisións que procedan na tramitación do 
expediente ata o momento no que formule a proposta de adxudicación. 
 
Quinto.- Designar un técnico ou técnicos, según a cláusula 19 do prego de cláusulas 
administrativas, para que emitan informe de valoración dos criterios subxectivos incluídos na 
documentación contida no sobre nº 2. 
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Sexto.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación municipal para a continuidade do 
expediente ata a súa conclusión, así como ó Departamento de Intervención para o seu coñecemento. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 21:00 
horas do día 14 de outubro de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, 
como Secretaria, dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
          O  ALCALDE,                                                                      A SECRETARIA, 
 


