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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO  O 
DÍA VINTE E CINCO  DE NOVEMBRO DO DOUS MIL NOVE. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::   
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. 
Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, 
D. Vicente Hermida Rodríguez, D. Guillermo Leal Arias,  Dª.  Mª. del Carmen Gueimunde Gonzá-
lez, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández,, D. Celestino V. García Paz, Dª. Vanesa 
Rego Martínez, D. Juan José Pardo Gato  D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Ma-
riño. 
      

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 
 INTERVENTOR
 D. Fidel García Martul 
 
 
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte  horas e corenta e tres minutos do 
día vintecinco de novembro dous mil nove, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concellei-
ros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia 
do Sr. Alcalde, asistido de mín, o Secretario quen certifica  e o Interventor Xeral do Concello. 
 

Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde 
aberta a sesión.  
 
 

1º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INCREMENTO DA CONTÍA GLOBAL 
DESTINADA A GRATIFICACIÓNS DO PERSOAL PERTENCENTE Á POLICÍA LOCAL. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que hai persoas que tiveron que doblar a súa xornada para dar servizo 
aos veciños de Viveiro, que no informe da intervención non figura que existen os 56.000 € que o 
Concello aforrou ao non ter as prazas cubertas, que o convenio que ampara as gratificacións ten 
rango de lei. Que no mesmo informe  de intervención figuran contradiccións polo que aos Conce-
lleiros lle é imposible emitir o voto de forma de responsable.  
 
Por último manifesta que conste en acta expresamente que o interventor está “tomándole el pelo a 
los representantes legales de los vecinos de Viveiro”. recalcando que se lle envíe o informe do in-
terventor á Dirección Xeral de Administración Local. 
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Pola Alcaldía retirase proposta sen debate. 
  
 
 

2º.- DELEGACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRA-
CIÓN ELÉCTRICA AOS EDIFICIOS E SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO, NA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. 

 
Exponse polo Sr. Alcalde a proposta da Presidencia. 

 
Acto seguido, procédese á lectura por parte do Sr. Secretario do dictame da Comisión In-

formativa: 
 
 “A Comisión informativa de Economía e Facenda, exercendo as atribucións conferidas polos arti-
gos 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regula-
mento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais e, 
 
Vista a proposta da presidencia preto da petición de Delegar na Deputación Provincial de Lugo a 
contratación da subministración eléctrica aos edificios e servizos municipais que se relacionan no 
anexo número I deste acordo, aos efectos da súa contratación centralizada ou conxunta con outros 
municipios da provincia. 
 
A Comisión informativa de Economía e Facenda por unanimidade acorda dictaminar en sentido 
favorable a proposta e elevar ó pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Delegar na Deputación Provincial de Lugo a contratación da subministración eléctrica 
aos edificios e servizos municipais que se relacionan no anexo número I deste acordo, aos efectos 
da súa contratación centralizada ou conxunta con outros municipios da provincia. 
A delegación alcanza a todos actos administrativos de tramitación do expediente de contratación, 
dende a fase de preparación ata a adxudicación definitiva, manténdose a titularidade municipal das 
respectivas subministracións, de tal forma que os respectivos contratos de subministración formali-
zaranse entre a empresa adxudicataria e o Concello 
 
Segundo.- O Concello obrígase a formalizar o contrato coa empresa comercalizadora que resulte 
adxudicataria da contratación centralizada efectuada pola Deputación Provincial, nos terminos fixa-
dos na licitación e nos correspondentes pregos de cláusulas económico administrativas particulares 
e de prescripcións técnicas, e ao cumprimento estricto de todas e cada unha das obrigas que do 
mesmo se  deriven. 
 
Terceiro.- A Deputación Provincial poderá exercer a competencia delegada, nos términos do pará-
grafo primeiro deste acordo, mediante a tramitación  do expediente de contratación da subministra-
ción de electricidade de forma centralizada ou conxunta ou, no seu caso, mediante os acordos marco 
aos que, por este acordo, se considera adherido este municipio, sen prexuízo de calquera outra for-
ma de selección do contratista que estime oportuno. Polo demais, o réxime xurídico do exercicio da 
delegación aterase a canto se establece na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector 
Público; Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime jurídico das Administracións Públicas e do 
procedemento administrativo común, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Lo- 
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cal; Lei 5/1997, do 5 de agosto, de administración local  de Galicia e na Lei 54/1997 de 27 de no-
vembro do Sector Eléctrico. 
 
Cuarto.- A duración do contrato será de 2 anos , prorrogables anualmente ata un máximo de dúas 
anualidades de tal forma que a duración do contrato , incluidas as prórrogas non exceda de catro 
anos. 
 
Quinto.- O presente acordo deberá publicarse no Boletín oficial de Provincia, en cumprimento de 
canto se establece polo artigo 13 da Lei 30/1992. 
 
Sexto.- Facúltase amplia e expresamente ao señor Alcalde-presidente para que, en nome e represen-
tación do Concello, asine o correspondente convenio no que se formalice a delegación de compe-
tencias acordada.” 
 

Aberta a quenda de intervención por parte do Sr. Fernández Amor manifestase o voto favo-
rable do seu grupo. 

 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que están a favor da proposta xa que isto vai a supoñer un 

aforro importante para o Concello. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta felicitando á Deputación Provincial por esta iniciativa que pre-

sumiblemente vai a suponer un aforro para o Concello. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que se alegra de que a Deputación preste a súa cola-

boración aos Concellos xa que outras administracións non fan nada, anunciando o seu voto favora-
ble. 

 
 De seguido, procédese á votación da proposta, e o Pleno da Corporación, por unanimidade 

dos membros presentes (dezasete), acorda: 
 

PRIMEIRO.- Delegar na Deputación Provincial de Lugo a contratación da subministración 
eléctrica aos edificios e servizos municipais que se relacionan no anexo número I deste acordo, aos 
efectos da súa contratación centralizada ou conxunta con outros municipios da provincia. 

A delegación alcanza a todos actos administrativos de tramitación do expediente de contra-
tación, dende a fase de preparación ata a adxudicación definitiva, manténdose a titularidade munici-
pal das respectivas subministracións, de tal forma que os respectivos contratos de subministración 
formalizaranse entre a empresa adxudicataria e o Concello. 

 
SEGUNDO.- O Concello obrígase a formalizar o contrato coa empresa comercalizadora que 

resulte adxudicataria da contratación centralizada efectuada pola Deputación Provincial, nos termi-
nos fixados na licitación e nos correspondentes pregos de cláusulas económico administrativas par-
ticulares e de prescripcións técnicas, e ao cumprimento estricto de todas e cada unha das obrigas 
que do mesmo se  deriven. 

 
TERCEIRO.- A Deputación Provincial poderá exercer a competencia delegada, nos térmi-

nos do parágrafo primeiro deste acordo, mediante a tramitación  do expediente de contratación da 
subministración  de  electricidade  de forma  centralizada ou  conxunta ou, no seu caso, mediante os  
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acordos marco aos que, por este acordo, se considera adherido este municipio, sen prexuízo de cal-
quera outra forma de selección do contratista que estime oportuno. Polo demais, o réxime xurídico 
do exercicio da delegación aterase a canto se establece na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
Contratos do Sector Público; Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime jurídico das Adminis-
tracións Públicas e do procedemento administrativo común, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime Local; Lei 5/1997, do 5 de agosto, de administración local  de Galicia e na Lei 
54/1997 de 27 de novembro do Sector Eléctrico. 

 
CUARTO.- A duración do contrato será de 2 anos, prorrogables anualmente ata un máximo 

de dúas anualidades de tal forma que a duración do contrato, incluidas as prórrogas non exceda de 
catro anos. 

 
QUINTO.- O presente acordo deberá publicarse no Boletín oficial de Provincia, en cumpri-

mento de canto se establece polo artigo 13 da Lei 30/1992. 
 
SEXTO.- Facúltase amplia e expresamente ao señor Alcalde-presidente para que, en nome e 

representación do Concello, asine o correspondente convenio no que se formalice a delegación de 
competencias acordada. 
 
 
3º.-  CESIÓN, SE PROCEDE, A “AQUAGEST, PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 
DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA S.A.”, COMO CONCESIONARIO DO SERVIZO 
MUNICIPAL DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE VIVEIRO, 
DAS INSTALACIÓNS DA EDAR DE VIVEIRO PARA A XESTIÓN DA DEPURADORA 
DE AUGAS RESIDUAIS E RESTABLECEMENTO DO EQUILIBRIO ECONÓMICO DO 
CONTRATO. 
 
 
Procédese por parte do secretario á lectura do dictame emitido pola Comisión informativa:   
 
“A Comisión informativa de Economía e Facenda, exercendo as atribucións conferidas polos arti-
gos 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regula-
mento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais e, 
 
 
Vista a proposta da presidencia preto da petición de Don Agustín Cambeiro Piñeiro, actuando en 
representación de “AQUAGEST, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, 
S.A” polo que solicita a ampliación do obxecto do contrato administrativo de concesión da explota-
ción do servizo municipal de auga potable e saneamento de Viveiro, subscrito entre a solicitante e o 
Concello, engadíndose a xestión da EDAR. 
 
A Comisión informativa de Economía e Facenda por unanimidade acorda dictaminar en sentido 
favorable a proposta e elevar ó pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO.- Estimar a petición de Don Agustín Cambeiro Piñeiro, actuando en representación de 
“AQUAGEST, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A” e ampliar o 
obxecto do contrato administrativo de concesión da explotación do servizo municipal de auga pota-
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ble e saneamento de Viveiro, subscrito entre a solicitante e o Concello, engadíndose a xestión da 
EDAR,.  
 
SEGUNDO.- A retribución anual, sen perxuizo da revisión de prezos establecida no prego, fíxase 
en 386.309,00 €, co se cumpre coa obriga de manter o equilibrio económico do contrato. 
 
TERCEIRO.- O concesionario deberá contratar o subministro de enerxía eléctrica das instalacións 
da EDAR. 
 
CUARTO.- Para a percepción da retribución o concesionario deberá presentar en base ao estudio 
económico presentado e aceptado: 
 

a) Relación de gastos soportados no ano 2009. 
b) Dous estudos de modificación de tarifas, un coa repercusión no cadro de tarifas da cantidade 

anual aceptada de 386.309,00 €, e outro coa repercusión no cadro de tarifas na que consten 
os gastos soportados no ano 2009 divididos polo número de anualidades que restan para o 
remate da concesión mais a cantidade de 386.309,00 €. 

 
QUINTO.- Engadir a EDAR de Viveiro como anexo ao inventario das instalacións do servizo mu-
nicipal de sumidoiros. 
 
SEXTO.- Que se dea traslado do presente acordo ao concesionario con indicación dos recursos que 
procedan.” 
 
 
Non se promove o debate someténdose directamente o asunto a a votación que é aprobado por una-
nimidade dos membros presentes (dezasete), na súa consecuencia o Pleno acorda: 
 
Expediente: Contradictorio SP 1/09 
 
PRIMEIRO.- Estimar a petición de Don Agustín Cambeiro Piñeiro, actuando en representación de 
“AQUAGEST, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A.” e ampliar o 
obxecto do contrato administrativo de concesión da explotación do servizo municipal de auga pota-
ble e saneamento de Viveiro, subscrito entre a solicitante e o Concello, engadíndose a xestión da 
EDAR. 
 
SEGUNDO.- A retribución anual, sen prexuízo da revisión de prezos establecidos no prego, fíxase 
en 386.309,00 €, co que se cumpre coa obriga de manter o equilibrio económico do contrato. 
 
TERCEIRO.- O concesionario deberá contratar o subministro de enerxía eléctrica das instalacións 
da EDAR. 
 
CUARTO.- Para a percepción da retribución o concesionario deberá presentar en base ao estudo 
económico presentado e aceptado: 
 

a) Relación de gastos soportados no ano 2009. 
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b) Dous estudos de modificación de tarifas, un coa repercusión no cado de tarifas da cantidade 

anual aceptada de 386.309,00 €, e outro coa repercusión no cadro de tarifas na que consten 
os gastos soportados no ano 2009 divididos polo número de anualidades que restan para o 
remate da concesión mais a cantidade de 386.309,00 €. 

 
QUINTO.- Engadir a EDAR de Viveiro como anexo ao inventario das instalacións do servizo mu-
nicipal de sumidoiros. 
 
SEXTO.- Que se dea traslado do presente acordo ao concesionario con indicación dos recursos que 
procedan. 
 
 
4º.-  MOCIÓNS DO BNG: 
 

4.1.- SOBRE A VÍA DE ALTA CAPACIDADE, TRAMO BARREIROS-FERROL. 
 
 
 

Xosé A. Goás Basanta, concelleiro/a portavoz do Grupo MunicipaL do Bloque Nacionalista Galego 
na corporación municipal de VIVEIRO, ao abeiro da lexislación vixente presenta: 
 

Moción Vía de Alta Capacidade tramo Barreiros-Ferrol 
 

Exposición de motivos:  
 
As infraestruturas de transportes e comunicacións constitúen un elemento necesario para impulsar o 
fomento da actividade produtiva e para facilitar a mobilidade de persoas e mercadorías, as orienta-
cións da Unión Europea nesta matéria e as propostas contempladas na perspectiva europea de orde-
nación do territorio (PEOT), determinan a necesidade de que as redes transeuropeas de transporte 
cubran o territorio dos Estados membros, nomeadamente as rexións con localización periférica, co-
mo é o caso galego, xa que ‘...non é posíbel admitir que a distancia xeográfica vaia acompañada 
por un castigo adicional para os territorios periféricos..’ (Decisión 1692/96/CE, actualmente en 
trámite de revisión) 
 
No contexto da área norte da Galiza costeira, as comarcas da Mariña lucense, Ortegal, Eume e 
Ferrol, constitúen un espazo definido e diferenciado de 300.000 habitantes e 3.000 quilómetros 
cadrados de superficie, segundo se define no estudo socioeconómico realizado pola Fundación 
Universidade de A Coruña e na historia común destes territorios.  O potencial económico e demo-
gráfico desta área xeográfica caracterízanse pola presenza de importantes enclaves industriais e 
enerxéticos (Inespal-Alcoa, Endesa-As Pontes, Megasa, IZAR-Fene/Ferrol, ABSA , Porto de Celei-
ro) así como unha actividade relativamente superior á media galega en sectores como a pesca, a 
explotación forestal, industrias extractivas de minerais non metálicos, alimentación, téxtil e confe-
ción, madeira e corcho, química,  metalurxia, transportes e outros, cuxo desenvolvemento futuro 
está precisamente condicionado á mellora das infraestruturas viarias. En resume, o 10.5% da poboa-
ción galega, o 10.3% da cuota de mercado galego, o 14.0% da actividade industrial de Galiza e o 
10.3% da actividade económica galega concéntranse nesta zona. Sen embargo, esta relevancia eco-
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nómica e social, determinante sen dúbida dentro do PIB galego, contrasta cunha deficiente dotación 
de infraestruturas de comunicación, o que dificulta os fluxos de actividade e a inter-relación entre as 
distintas áreas do territorio, e do conxunto co exterior, constituíndo esta situación un freo importan-
te para o pleno desenvolvemento do potencial existente nesta área xeográfica galega.   
 
O Consello da Xunta de Galiza celebrado o 6 de abril de 2001 no mosteiro de San Clodio (Leiro), 
deu- aprobación ao denominado ‘Plano de Infraestruturas Viarias das comarcas de Ferrolterra, 
Eume, Ortegal e Mariña luguesa’, un programa de obras de infraestrutura de índole diversa, e que 
comprometía investimentos por parte das Administracións central e autonómica dunha contía de 
191.094 millóns de pesetas. Dentro deste conxunto de infraestruturas inclúese a ‘Via de Alta Ca-
pacidade do Litoral (tramo San Cibrao-Ferrol)’, e a ‘Vía de Alta Capacidade do Litoral (tra-
mo Barreiros-San Cibrao)’, proxectos que amosan a estas alturas do tempo un considerábel re-
traso, de acordo coa previsión realizada pola propia Xunta de Galiza. 
 
A ‘Vía de Alta Capacidade do Litoral (tramo San Cibrao-Ferrol)’, a executar pola Xunta de 
Galiza, coa forma de corredor, ven ser un tramo de 88 Km que discorre polas comarcas da Mariña 
de Lugo, Ortegal e Ferrolterra cun prazo de execución de seis anos no período 2001-2007. A pesar 
de tratarse dunha obra que xa tiña que estar rematada a día de hoxe, só dous dos seus tramos, están a 
día de hoxe licitados sendo absolutamente insuficiente os investimentos que se recollen nas contas 
públicas para o 2010. Non só iso, os Orzamentos de 2010 na súa programación plurianual alonga 
para as anualidades 2013 e seguinte o groso do investimento que chega a cifrar.... 
 
A ‘Vía de Alta Capacidade do Litoral (tramo Barreiros-San Cibrao)’, a executar polo Ministe-
rio de Fomento, coa forma de autovía, ven ser un tramo de 30 Km que percorre os Concellos de 
Barreiros, Foz, Burela e Cervo a executar no período 2001-2007. A esta altura a Administración do 
Estado, a pesar dos acordos parlamentarios que falaban do seu remate no horizonte de 2008, só ten 
executado un estudo informativo do trazado xa sometido ao tramite de exposición pública. Non 
deixa de ser curioso que nos Orzamentos Xerais do Estado se teñan recollido partidas de carácter 
testemuñal para esta actuación desde 2004, non procedéndose a súa execución na case totalidade 
das anualidades Orzamentarias. 
Á vista do exposto resulta evidente un incumprimento dos prazos por parte das administracións 
comprometidas na obra, a necesidade dun impulso inversor e a definición dun cronograma que ga-
ranta prazos de execución, partindo da realidade da mesma, así como dotacións orzamentarias sufi-
cientes a fin de permitir o seu remate nun período razoábel. 
 
Acordo: 
 
1º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
acorde instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que procedan a acordar un cronograma 
con prazos e consignacións orzamentarias suficientes que permitan rematar a Vía de Alta Capacida-
de Barreiros-Ferrol no horizonte de 2014. 
 
2º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
dea traslado do presente acordo ao Goberno do Estado, á Xunta de Galiza e aos Grupos Parlamenta-
rios con representación na Cámara galega e no Congreso dos Deputados. 
 
Exponse por parte do Sr. Goás Basanta o contido da moción, dicindo que é unha moción xenérica 
que xa foi aprobada na Deputación. Non se lee a exposición de motivos pero sí a parte dispositiva. 
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que van a votar favorablemente a proposta do BNG que non por ser 
redundante deixa de ser necesaria. 
 
Dí que Celeiro-San Cibrao quedou licitado en época do Bipartito e tiña previsto para o ano 2009 un 
orzamento de 4.855.000,00 €, para o ano 2010 17.668.000 € e 64.460.000 € para o ano 2011. 
 
Co cambio na Xunta de Galicia non existe dotación orzamentaria para o ano 2009, 4.554.000 €, pa-
ra o ano 2010, 11.046.000 € para o ano 2011 e 17.950.000 € para o ano 2012. 
 
O goberno da Xunta de Galicia modifica os prazos e dí que o tramo de Viveiro estará no horizonte 
do ano 2017. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que este asunto está suficientemente debatido e manifesta que esta 
obra é algo imprescindible para o desenrollo económico da Mariña, anunciando o voto favorable 
para o seu grupo. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño coincidindo con todo o dito, anunciado o voto favorable non sen 
antes de censurar á actual Xunta de Galicia polo cambio nas previsións orzamentarias que teñen 
como consecuencia outro novo retraso nas infraestructuras da Mariña. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que o PP ten a oportunidade de facer agora esta obra. 
 
Sometida a moción a votación, esta é aprobada por unanimidade (17). En consecuencia o Pleno 
ACORDA: Aprobar a moción presentada polo BNG sobre a Vía de Alta Capacidade Barreiros-
Ferrol. 

 
4.2.- SOBRE O PORTO DE ALCOA 

 
 
 
Xosé A. Goás Basanta, concelleiro/a portavoz do Grupo MunicipaL do Bloque Nacionalista Galego 
na corporación municipal de VIVEIRO, ao abeiro da lexislación vixente presenta: 
 

Moción Porto de Alcoa 
 
EXPÓN 
 
O Porto Comercial de San Cibrao construído no seu momento polo INI, a día de hoxe explotado en 
réxime de monopolio pola  multinacional Alcoa para o que conta cunha concesión até 2023, utiliza 
unicamente o dique sur, o que significa o non aproveitamento do dique norte para a sua utilización 
para o transito comercial. 
A este respecto débese ter en conta que a posta en funcionamento do dique norte, tal como consta 
en diferentes estudos e anteproxectos a elaborados,nalgúns casos por organismos públicos, signifi-
caría habilitar un peirao de atraque de 500 metros ao longo do dique norte que permitiría a entrada 
de mercantes de 62.000 toneladas implicaría un investimento do arredor de 9 millóns de euros. Nes-
te sentido hai que ter en conta que no Porto de San Cibrao nos últimos 10 anos a Autoridade Portua- 
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ria Ferrol-San Cibrao arredecadou 18,8 millóns de euros, case 2 millóns de euros anuais, o que 
permitiría que a actuación se financiase con fundos propios. 
 
A ninguén se lle escapa o papel activo que esta infraestrutura xogaría na dinamización económica 
do norte galego, abaratando os gastos de loxística de boa parte do sector industrial da zona que se 
ven obrigados a utilizar os Portos de Vigo, Coruña e Xixón, freando a fuga de determinadas divi-
sións do noso tecido empresarial que se están desprazando cara Coruña e maioritariamente a Xixón 
e abrindo novas posibilidades de negocio.  
 
O Porto de San Cibrao, hoxe limitado o seu dique sur xera o 47,5% da cota total de negocio da Au-
toridade Ferrol-San Cibrao, agora ben co actual sistema tarifario definido a nível estatal aproxima-
damente a metade dos fundos recadados en concepto de canóns e taxas polas diferentes Autoridades 
Portuarias son absorbidos directamente por Portos do Estado, para o chamado Fundo de Compesa-
ción, o que representa un auténtico espolio para o conxunto dos portos galegos de interese xeral , 
que fican cun 40% do recadado e que á súa vez son prexudicados polo reparto efectuado do fundo 
de compesación que recae nun 80% nos portos de Bilbao, Barcelona, Valencia e Algeciras. 
 
A propria liquidación dos Orzamentos Xerais do Estado de 2007 ou a Memoria do referido exerzizo 
da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao son ben elocuentes da situación que vimos de referir. 
Así mentras que Portos do Estado investiu no período referido na Galiza 77,3 millóns de Euros o 
único dos Portos Galegos de Interese Xeral que ficou sen investimento público foi o de San Cibrao, 
cando o seu movemento  de mercadorías situase nos 5.033.638 Toneladas máis que o Porto de Ma-
rín e case o 49% da totalidade da Autoridade Portuaria a que esta inscrito. 
Asemade a representación luguesa na autoridade portuaria é escasa non correspondéndose co peso 
que en termos de fletes e aportacións económicas representa San Cibrao para o conxunto da mesma. 
A pesar das queixas reiteradas que por parte dos axentes sociais da Mariña se ten feito ao respecto, 
na modificación da composición da mesma que ven de formular o Consello da Xunta esta non au-
menta, o que sitúa a nosa zona nunha posición de desventaxa fronte a outra infraestrutura portuaria. 
 
A posta en funcionamento e a liberalización do dique norte de Alcoa ten un carácter estratéxico para 
o conxunto do norte galego, na medida que nos conecta coas autovías marítimas europeas, permite 
superar a situación de excentralidade do Cantábrico galego e opera de imán e palanca para a totali-
dade dos noso tecido produtivo. A transferencia a Galiza dos Portos de Interese Xeral vai moito 
máis alá de pór fin ao espolio que representa o actual modelo tarifario estatal, xa que significa pór 
en valor o sistema portuario galego a través da súa racionalización e especialización mediante a 
conformación dun “pool” que se aproveite da posición privilexiada de Galiza en relación co tránsito 
marítimo internacional. 
 
Á vista destas consideracións o 25 de Setembro de 2008 o Congreso dos Deputados aprobaba por 
unanimidade iniciar os tramites para a liberalización do dique norte do Porto de San Cibrao, facén-
dose eco das posicións nesta dirección do conxunto das forzas sociais e políticas da Comarca, así 
como dos posicionamentos neste sentido das Corporacións Mariñáns, da Deputación de Lugo e do 
Parlamento de Galiza, dándose un prazo de tres meses para iniciar as negociacións coa empresa 
concesionaria. Á altura de Xuño de 2009 o Ministerio de Fomento, de quen depende Portos do Es-
tado, contestaba por escrito en sé parlamentaria que non se procedera a dar comezo as negociacións 
descoñecéndose a día de hoxe en que estado se atopan estas ou mesmamente se teñen comezado. 
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SOLICITA: 
 
1º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
acorde instar ao Ministerio de Fomento a que de conta do estado no que se atopan as negociacións 
coa empresa concesionaria. Asemade, no caso de que estas non se iniciasen, solicitase que se inicien 
de inmediato. 
 
2º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
acorde instar ao Consello da Xunta a que proceda aumentar a representación lucense no órgano rei-
tor da Autoridade Portuaria, en concordancia coas aportacións que o Porto de San Cibrao fai a 
mesma. 
 
3º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
de traslado do primeiro punto do presente acordo ao Ministro de Fomento, ao Presidente de Portos 
do Estado e aos Grupos Parlamentarios con representación no Congreso dos Deputados. 
 
4º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita que o Pleno da Corporación 
de traslado do segundo punto do presente acordo ao Presidente Xunta e aos Grupos Parlamentarios 
con representación no Parlamento de Galicia. 
 
Exponse o contido da moción por parte do Sr. Goás Basanta, facendo un resumo da mesma léndose 
íntegramente a parte dispositiva. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, facendo por parte do grupo municipal do PSOE unha reflexión, ¿pódese pe-
char o paso a que o Porto de San Cibrao deba de pasar á titularidade de Portos de Galicia?, xa que 
no caso de que se cree un porto comercial en San Cibrao faría falla na área de implantación unha 
infraestructura industriail e agroalimentaria, por elo plantéxanse ao BNG 5 puntos   
 
-Instar á Autoridade portuaria de Ferrol-San Cibrao a que elabore un estado de viabilidade e impac-
to da apertura ao tráfico comercial do dique norte de Alcoa e unha estimación do tráfico xeral, sen 
os fluxos que xa existen da autoridade nestes intres.  
 
-Instar á autoridade portuaria preto da segregación xa que deben emitir informe, e preguntarlle a 
Portos do Estado para que avale os costes derivados de retirar unha concesión. 
 
-Canto costaría recuperar ese dique norte. 
 
-Instar ao Consello de Administración de Portos de Galicia a que adopte unha postura sobre a posi-
ble apertura ao tráfico comercial do dique orte do porto de Alcoa, xa que segundo o Sr. Balseiro ese 
informe está pedido. 
 
-Que se inste ao Goberno Central a que autorice os contactos a fin de evaluar a posible creación 
dunha nova autoridade portuaria. 
 
Conclúe dicindo que se se aceptan estes cinco puntos votarán a favor senón absteranse, xa que non 
van a votar a favor de que Galicia perda estas competencias. 
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Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que non están en desacordo sempre que haxa acordo coa empresa. 
 
Intervén O Sr. Expósito Mariño dicindo que a concesión está ata o ano 2023, pero sí anuncia o seu 
voto favorable. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que vai manter a moción tal e como foi presentada. 
 
Nunha segunda quenda de intervencións polo Sr. Alcalde pregúntase pola repercusión para Celeiro, 
Burela, e Ribadeo, porque cando non podían vender a madeira caían en mans dunha multinacional. 
 
Por parte do Grupo municipal do PP non hai intervencións. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que as transaccións que houbo neses portos non tería que 
desaparecer. 
 
Sometida a moción a votación, esta é aprobada por maioría (9) Srs. D. Guillermo Leal Arias, Dª.  
Mª. del Carmen Gueimunde González, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández,, D. 
Celestino V. García Paz, Dª. Vanesa Rego Martínez, D. Juan José Pardo Gato  D. José Antonio 
Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño e 8 abstencións Srs Dª. María Loureiro García,  D. 
Rafael Luis Fernández Amor, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Antonio Fernández Cal,  
Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodrí-
guez e Alcalde. En consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción presentada polo BNG sobre 
o Porto de Alcoa. 
 
 
ASUNTOS URXENTES 
 
Antes de pasar ao punto de rogos e preguntas pregúntase polo Sr. Alcalde se algún grupo desexa 
someter á consideración do Pleno por razóns de urxencia, algún asunto que non teña cabida no pun-
to de rogos e preguntas. 
 
Polo Sr. Alcalde xustifícase a necesidade da aprobación dun convenio de colaboración entre a De-
putación Provincial de Lugo, a Sociedad Urbanística Provincial de Lugo e o Concello de Viveiro 
para a construcción do parque empresarial de Chavín. 
 
Sometida a votación a declaración da urxencia, que requere de maioría absoluta, esta é apreciada 
por unanimidade (17), na súa consecuencia o asunto queda incluido na orde do día. 
 
4º BIS.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCELENTÍSIMA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE LUGO A SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL E O CONCE-
LLO DE VIVEIRO PARA A CONSTRUCCIÓN DUN ÁREA INDUSTRIAL EN VIVEIRO. 
 
Non se promove o debate someténdose directamente o asunto a a votación que é aprobado por una-
nimidade dos membros presentes (dezasete), na súa consecuencia o Pleno acorda prestarlle aproba-
ción ao convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Lugo, a Sociedad Urbanística 
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Provincial de Lugo e o Concello de Viveiro para a construcción do parque empresarial de Chavín 
nos seguintes términos: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE A EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, 
A SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL 
E O CONCELLO DE VIVEIRO 
PARA A CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA INDUSTRIAL EN 
VIVEIRO 
Reunidos en Lugo, 29 de outubro de 2009 
D. José Ramón Gómez Besteiro, Presidente da Deputación Provincial de Lugo e da Sociedad Ur-
banística Provincial (S.U.P.L.U.S.A), en nome e representación das mesmas, conforme as atribu-
cions conferidas, e asistido do Vicesecretario Xeneral da Deputación Provincial e Secretario do 
Consello de Administración de S.U.P.L.US.A, que certifica. 
D. Ramón Arias Roca, Director - Xerente da Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, nomeado 
en virtude da cláusula estatutaria 17.H, polo Presidente da Sociedade, e dado conta o seu Consello 
de Administración o 7 de novembro de 2003. 
D. Melchor Roel Rivas, Alcalde - Presidente do Concello de Viveiro en representación do seu con-
cello, de acordó coas as atribucions conferidas pola Lei 7/1985, a Lei 11/1999, a Lei 57/2003,a Lei 
30/2007, e a Lei 5/1997. 
 
EXPONEN: 
1.    A Deputación Provincial de Lugo, actuando dentro das súas competencias, pretende o desen-
volvemento económico e social da provincia, a través dun concepto vertebrador de estruturas produ-
tivas. Dentro deste eixe, ten que ser actuación  prioritaria,  o  desenvolvemento  urbanístico  de sec-
tores  de solo capaces  de albergar espazos  especialmente  deseñados  para acaller novas implanta-
cións de elementos produtivos e xeradores de emprego. 
2.    A Sociedad Urbanística Provincial de Lugo en cumprimento das súas facultades e funcións , 
recollidas no artigo 3 dos seus Estatutos que dispon no seu apartado h) *_Como ente instrumental e 
medio propio ó servizo técnico da Deputación,  a Sociedad realizará cantas actuacións,  compren-
didas no seu obxecto social, lle sexan encomendadas pola propia Deputación ou Concellos da pro-
vincia ou outras administracións públicas, podendo a Sociedade, a estes efectos, subscribir os con-
venios de colaboración coas entidades referenciadas" e de acordó co seu apartado    b) que recolle 
como función:     *Xestionar integralmente o solo, os espazos naturais e os servizos e instalacións 
vinculados aos mesmos que lie encomenden os Municipios, a propia Reputación, ou outras perseas 
xurídicas ou físicas, públicas ou privadas"  está interesada en levar odiante actuacións urbanísticas 
que ponan no mercado solo urbano para usos industriáis. 
3.   O Concello de Viveiro, para o desenvolvemento dos seus programas de actuación municipal, e á 
vista da demanda de solo industrial, apto para a implantación de novas actividades económicas no 
termo municipal,   está igualmente interesado na construción dun área industrial no termo munici-
pal. 
4.   O   lugar   no   que   se   situará   a   futura   área   industrial   atópase   a   sete quilóme-
tros,aproximadamente, ao sueste da capital municipal, a 4 quilómetros do inicio do núcleo urbano, 
e,a menos de 2 quilómetros da principal vía de comunicación do municipio, en terrees lindeiros coa 
LU-161-vía que une landrove con Ferreira do Valdouro. 
Este espazo é o considerado por los técnicos de S.U.P.L.U.S.A como idóneo, para a implantación 
da futura área industrial xa que permite, con obras de escasa complexidade dótalo dos servizos ur-
banísticos necesarios para que a nova Área Industrial cumpra coas súas expectativas 
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Por  todo   isto  as   partes  asinan  este  Convenio   de  Colaboración,   coas seguintes: 
 
 
 
CLÁUSULAS: 
PRIMEIRA - As actuacións e obras obxecto do presente Convenio serán as necesarias para a cons-
trución no Concello de Viveiro dun Área Industrial. 
SEGUNDA - O Concello de Viveiro comprométese a tramitar todos os expedientes necesarios para 
a adquisición dos terrees incluidos nestes sectores. E de acordó co artigo 3 dos seus Estatutos, que 
establece como facultade da Sociedad Urbanística "a adquisición de solo, promoción construción e 
rehabilitación de todo tipo de inmobles e instalacións, para a súa posterior explotación, alleamen-
to, cesión ou aluguer, incluso mediante expropiación, a cuxo efecto poderá ostentar a condición de 
beneficiaría prevista na lexislación de expropiación forzosa" No suposto de tramitación do corres-
pondente expropiatorio a Sociedad Urbanística actuará como beneficiaría" a Sociedade urbanística 
asumirá os custos derivados da adquisición ou expropiación dos terreas, ostentando neste último 
caso a condición de beneficiario da expropiación. 
TERCEIRA - A Sociedad Urbanística Provincial comprométese á elaboración do planeamento ne-
cesario para a construción da futura área industrial, debendo ser tramitado polo Concello. 
CUARTA - A Sociedad Urbanística realizará o Proxecto de Urbanización da zona, que deberá ser 
tramitado polo Concello, e que poderá ser executado en distintas fases. Á vista da demandas de solo 
formalizadas polo Concello, a Sociedad Urbanística desenvolverá a fase do proxecto de urbaniza-
ción correspondente. 
QUINTA - A Sociedad Urbanística será a encargada da contratación, execución e dirección das 
obras necesarias para o completo desenvolvemento deste área industrial. Así mesmo custeará as 
obras contratadas. 
SEXTA - A Deputación Provincial e o Concello de Viveiro resérvense o dereito de inspeccionar as 
obras durante a súa execución. 
SÉTIMA - O Concello de Viveiro dotará a Área Industrial dos servizos necesarios de auga, rede de 
sumidoiros e enerxía eléctrica, con capacidades suficientes para a demanda industrial. 
OITAVA - O Concello encargarase da conservación dos espazos públicos da Área Industrial e dis-
para, ñas condicións que estime oportunas, os de limpeza, recollida de lixo e alumeado publico. 
NOVENA   -   O   Concello   de   Viveiro   comprométese   o   establecemento   de compromisos 
firmes con empresas, para a súa instalación na futura área industrial. 
 
DECIMA - A reserva e venta de parcelas realizarase, pola Sociedad Urbanística, nos condicións que 
se deriven das inversións realizadas 
UNDÉCIMA - A Excma. Deputación Provincial de Lugo comprométese a prestar o seu económico 
e técnico no desenvolvemento desta Área Industrial. 
DUODÉCIMA - A vixencia deste Convenio manterase ata a realización total das obras, maniéndose 
a vixencia das cláusulas relativas os servizos municipais, durante a existencia da Área Industrial. 
DÉCIMO TERCEIRA - Para a interpretación do presente Convenio e a coordinación, impulso e 
control das actuacións de él derivadas, crearase unha Comisión de Seguimento, composta por un 
representante de cada unha das partes. 
DÉCIMO CUARTA  - Todos os cortéis de obra obxecto do presente Convenio farán mención ex-
presa á colaboración dos organismos e institucións asinantes 
DÉCIMO QUINTA - As cuestións litixiosas que poidan aparecer na interpretación, cumprimento e 
eficacia do presente Convenio de Colaboración serán de coñecemento e competencia do Orden 
Xurisdicional Contencioso- Administrativo. 
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E en proba da súa conformidade asinan o presente Convenio, no lugar e data arriba indicados, e por 
triplicado. 
Presidente da   Excma Deputación Provincial de Lugo 
Asdo. D. José Ramón Gómez Besteiro Alcalde Presidente do Concello Viveiro 
Asdo. D. Melchor Roel Rivas 
Director Xerente da Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, S.A 
Asdo. D. Ramón Arias Roca 
 
5º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
Polo Sr. Secretario exponse que non lle deu tempo a fotocopiar todas as resolucións, podendo os 
Concelleiros pasar a recollelas a partires de mañá.  
 
 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 
Polo Grupo municipal do PP 
 
-Sobre como está ante as diferentes noticias saídas na prensa, a situación do Concello con respecto a 
FEVE. 
 
Resposta do Alcalde: Tiñamos un problema real que ponía en perigo a continuidade do transcantá-
brico, sabemos que xurdiu unha denuncia por ruidos, xa saiu unha licitación por 174.000 € (ive en-
gadido) para que os 3 vagóns que levan xeneradores teñan insonorización. 
 
-Sobre o problema que temos para intervir sobre o túnel en Alonso Pérez 
 
Resposta do Alcalde: Está pedido o proxecto constructivo. 
 
Dí o Alcalde que tamén se pediu o do convenio, que non o vai contestar porque é evidente, do tema 
de Covas que é necesario. 
 
-Sobre a Ponte de Verxeles. 
 
Resposta do Alcalde: FEVE xa licitou a contratación da asistencia técnica para a redacción do 
proxectode ampliación da ponte de Verxelese e que proponían as posibles solucións. 
 
Polo grupo municipal do PSOE 
 
Sobre o parque de bombeiros.  
 
Hai un Consorcio provincial asinado polo Presidente provincial e o ex Conselleiro Méndez Romeu 
que permitiu que Viveiro teña parque de Bombeiros. O parque de bombeiros ven a Viveiro por un 
acordo co bipartito. O 50% págao a deputación e o outro 50% págao a Xunta de Galicia. 
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E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, cando son as vinte e dúas  

horas e un minuto, de todo o que eu, como Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                    O SECRETARIO, 
 
 
       Melchor Roel Rivas.                                           Francisco Javier Oubiña Lodeiro. 
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