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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 
CONCELLO  O DÍA  CINCO  DE FEBREIRO DO DOUS MIL DIEZ. 
 

ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
 

D. Melchor Roel Rivas 
 

CONCELLEIROS: 
 

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

EXCUSAN A SÚA AUSENCIA
 Dª. María Concepción Toral Romero 
 

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

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta e seis mi-
nutos do día cinco de febreiro dous mil dez, reúnense, en primeira convocatoria, os 
Sres. Concelleiros 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.- CAMBIO, SE PROCEDE, DA FORMA DE XESTIÓN  DA PISCINA 
MUNICIPAL CLIMATIZADA. 
 

Intervén o Sr. Alcalde que a proposta que se somete a consideración do Pleno é 
por unha xestión deficiente da piscina climatizada. Prosegue decindo que foi no ano 
1999 cando se acoda que a piscina municipal vaise a explotar directamente por unha 
empresa municipal. Nese mesmo pleno facúltase para que se poida xestinar indirec-
tamente co ánimo de evitar a Lei de Contratos. 
 

O Concello dirixiuse á empresa o ano pasado para comunicarlle que remataba o 
contrato. 
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As actuacións realizadas na contratación desta empresa foron dirixidas para 
adxudicarlle a xestión do servizo a quenes quixeron. Prosegue dicindo que o 
arquitecto municipal informa que hai obras que non se executaron, atopándose 
deficiencias na climatización o cal produxo oxido e problemas no falso teito, 
non se conectou a saída das augas pluviais a ningún sistema municipal. 
 

Remata dicindo que o que se procura con este acordo é recuperar para o 
Concello a piscina municipal. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen manifesta que do que se trata é de poñer en or-
de a cesión ata o 30 de xuño ou que se xestione directamente.   
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que quedou claro no informe do arquitecto 
municipal a deficiencia das instalacións, pero que a súa idea é a de que se fixera unha 
estudo económico para ver se podería o Concello xestinar o servizo directamente, 
anunciando en caso contrario a súa abstención. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciando o seu voto favorable, por unha ra-
zón, que espera que isto sirva para quitarlle o servizo a quen o ten, dirixíndose ao 
Presidente do Consello de Administración das empresas municipais para que as mes-
mas desaparezan. Asimesmo solicítase informe por parte do secretario quen da lectu-
ra ao seu informe que dí o seguinte: 
 
“...O pleno do Concello de Viveiro, en sesión extraordinaria celebrada o 29 de outubro 
de 1999,  acordou prestarlle aprobación definitiva ás memorias para a municipaliza-
ción da xestión e explotación da piscina climatizada cuberta de Viveiro. A forma de 
xestión elixida foi a directa mediante sociedade de capital íntegramente municipal.  
 
Compre salientar nembargantes que na Memoria xa se incluía un prego de cláusulas 
xurídico económicas que rexerían para o concurso para a cesión da xestión e explota-
ción da piscina municipal climatizada e servizos anexos, co cal neste caso estase 
xestinando o servizo de forma indirecta cando a forma elexida fora a directa co cal 
existe unha contradicción no documento aprobado. 
 
Considerando que dacordo co previsto no artigo 85.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora das Bases de Réxime Local, os servizos de competencia local poderán xesti-
narse de forma directa ou indirecta, dentro da xestión directa está a Sociedade mer-
cantil, cuxo capital social sexa de titularidade pública (como é o caso que concorre con 
TURVIVEIRO S.L.) a xestión indirecta farase mediante as distintas formas previstas 
para o contrato de xestión de servizos públicos na Lei de Contratos do Sector Público 
(Ley 30/2007, de 30 de outubro) entre as cales atópanse a concesión, xestión intere-
sada, concerto ou sociedade de economía mixta.  
 
O artigo 25 da Lei 7/1985 RBRL, establece que o municipio, para a xestión dos seus 
respectivos intereses e no ámbito da súas competencias, pode promover toda clase de 
actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e 
aspiracións da comunidade vecinal, exercendo en todo caso competencias nos termos 
da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas (lexislación sectorial) compe-
tencias sobre as seguintes materias, no caso que nos ocupa actividades e instalacións 
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deportivas (25.2.m da Ley 7/1985). Ditos servizos son obrigatorios nos Concellos de 
máis de 20.000 habitantes (instalacións deportivas de uso público) dacordo co previso 
no artigo 26.1.c da devandita Lei. 
 
O regulamento de servizos das Corporacións Locais, aprobado por Decreto de 17 de 
xuño de 1955, establece no seu artigo 45.2 que as municipalizacións tenderán a con-
seguir que a prestación dos servizos reporte aos usuarios condicións máis ventaxosas 
que as que poidese ofrecerlles a iniciativa paraticular e a xestión indirecta. No caso 
que nos ocupa non se establece na memoria que a forma máis axeitada para prestar o 
servizo fose a xestión a través dunha sociedade mercantil, xa que a única xustificación 
é pola fuxida do dereito administrativo “... Coa forma privada, o municipio excepciona 
a rixidez orzamentaria, as regras de contratación administrativa e as de contratación 
do persoal,...” habería neste senso que acudir á doutrina xurisprudencial do “levanta-
mento do velo”, asimesmo dáselle á sociedade TURVIVEIRO S.L., a posibilidade de 
obtar por acometer directamente a xestión e explotación da piscina, ou ben subscribir 
un contrato de servizos con empresa especializada, presentándose en previsión da 
mencionada circunstancia como anexo nº 2 un borrador do prego de condicións que 
habería de rexer a relación contractual entre a entidade cedente e a eventual adxudi-
cataria, neste prego trátase o contrato como de cesión cando o que reproduce no to-
cante ao réxime xurídico do contrato é o de concesión dun servizo público regulándose 
dacordo co previsto nos artigos 114 e seguintes do Regulamento de Serivzos das Cor-
poracións Locais.    
 
Considerando que o artigo 97 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais 
establece que a alteración da forma de servizo municipalizado procederá nos supostos 
establecidos no artigo 98.1º e 6º (en calquera tempo, por acordo da Corporación inte-
resada, adoptado co quórum da tres cuartas partes do número legal dos seus mem-
bros...), a maior afondamento dicir que o artigo 100 do RSCL establece que o cese da 
municipalización determinará a súa transformación en servizo xestionado por conce-
sión ou arrendamento. 
 
Por último dicir que neste informe non se entra a discutir sobre se era obrigatoria a 
tramitación do expediente de municipalización (artigo 97 e seguintes do RDLexislativo 
781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refunido das Disposicións Le-
gais vixentes en materia de Réxime Local) xa o mesmo está pensado para o exercizo 
das actividades económicas a que se refire o artigo 128.2 da Constitución Española. A 
competencia para o cambio da forma de xestión do servizo é do Pleno dacordo co pre-
visto no artigo 22.2.f) da Lei 7/1985 RBRL e o quórum esixido é o da maioría absoluta 
do nº legal de membros da Corporación (9) dacordo co previsto no artigo 47.2.k) da 
Lei 7/1985 RBRL...” 
 
Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno co quórum da maioría absoluta, 
15 votos a favor e unha abstención (Sr. Goás Basanta) ACORDA o seguinte:  
 
PRIMEIRO.- Modificar a forma de xestión da piscina climatizada, pasando a xestio-
narse de forma indirecta mediante concesión con efectos de 1 de xullo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Que se lle notifique o contido do acordo a TURVIVEIRO S.L”. 
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2º.-   APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIVEIRO E SOGASERSO, S. A.  PARA 
A CONSTRUCCIÓN E EXPLOTACIÓN DUN EQUIPAMENTO XERIÁTRICO EN TE-
RREOS CEDIDOS POLO CONCELLO. 
 

Intervén o Sr. Alcalde expoñendo a importancia deste tema para o Concello de 
Viveiro. Dí que a proposta da Alcaldía é moi clara, xa que non se pretende modificar o 
convenio, senón poñer os límites á modificación. Que perante a proposta recibida se 
poñen dúas condicións, a primeira que as prazas sexan concertadas e que haxa trans-
parencia no proceso de selección do persoal. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor que dí que os cidadáns de Viveiro teñen que 
atopar uha transparencia no proceso de selección, que é certo que hai un Sr. que está 
chamando ás casas para ofrecer postos de traballo, e que este Sr. é Cesar Aja Mariño. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias preguntándolle ao Sr. Alcalde se lle consta se algún 
dos membros do seu grupo  fixo algún ofrecemento deses postos de traballo, contes-
tándose polo Alcalde que a él non lle consta. 
 
 Prosegue dicindo que SOGASERSO é unha empresa privada e que o capital so-
cial é maioritariamento privado, e que os postos de traballo teñen que darse a quen 
os mereza. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que a maioría no Consello de Administra-
ción é da Xunta, que esta é unha privatización encuberta, que van a xestionar indirec-
tamente o servizo. Que con esta forma de xestión o que se produce é unha precariza-
ción do traballo e que ainda que as prazas sexan concertadas non existe nivel de ren-
da. Por último anuncia o seu voto en contra. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que a día de hoxe temos o 55% do capi-
tal en mans privadas e que se asinamos imos ter o 100%, prosegue dicindo que esta-
se demostrando que as privatizacións non son mellores que a xestión pública e que 
este producto ímolo pagar os usuarios. Por último remata dicindo que se laguen lle dí 
que non se abre o local, haberá que pedir explicacións de porqué non se abre ese cen-
tro. 
 

Intervén o Sr. Alcalde contestándolle ao representante do BNG que todos elimi-
naron o camping e que se lle deu a unha empresa privada ao 100%, que o que se 
procura é blindar aos nosos maiores e procurar unha mellora no emprego. Refírese ao 
representante de EU pedíndolle comprensión e solicitándolle o voto favorable. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias manifestando o apoio do seu grupo para procurar con-
querir a concertación das prazas e velar por unha selección transparente de persoal. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que se o centro non está aberto é porque a 
actual Xunta non o abreu. Que son eles os que nos din que se cambia, que eles teñen 
interés en que se abra e que as prazas sexan públicas pero que o problema créao a 
Consellería. Por último conéstalle ao Sr. Alcalde dicíndolle que á referencia feito do 
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camping el non estaba (o Sr. Alcalde contesta dicindo que dixo grupo político e que 
non personalizaba). 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño lembrándolle ao Sr. Alcalde que o convenio asi-
nado xa se cecollía o de persoal. 
 

Intervén o Sr. Alcalde referíndose ao Sr. Goás Basanta que o seu grupo dicía 
que habería 120 prazas e que el apoiou 70-80. Que como concelleiro de Viveiro temos 
que mirar o mellor para os nosos vecinos, que a proposto é que se poderá modificar o 
convenio. 
 

Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno por maioría con catorce 
(14) votos a favor e dous (2) en contra (Srs. Goás Basanta e Expósito Mariño ACOR-
DA o seguinte:  
 
Vista a proposta de acordo de modificación do acordo de cesión gratuita de bens a fa-
vor de SOGASERSO S.A. adoptado polo Concello de Viveiro no que solicitan a modifi-
cación en base aos seguintes términos: 
 
 O  Pleno do  Concello de Viveiro       , por maioría        ACORDA: 
  
 I.- Aprobar as modificacións do acordo de cesión de terreos a favor de SOGA-
SERSO, S. A. de data 29 de novembro do 2002 que se expoñen a continuación e que 
se incorporan ás condicións particulares de dito acordo de cesión: 
 
a) Posibilidade de xestionar a residencia de forma indirecta a través dun ter-
ceiro. 
 
“En virtude da cesión gratuita, unha vez finalizada a construcción do centro de aten-
ción a persoas maiores, a súa xestión poderase realizar mediante a modalidde de 
xestión directa baseada na aplicación dos medios propios á explotación do centro, ou 
a través da xestión indirecta caracterizada pola presencia dun terceiro que convén co 
titular sobre o alcance e forma de levar a cabo a súa prestación, todo ilo coa finalida-
de de garantir unha xestión eficaz e adecuada que redunde en beneficio dos habitan-
tes do Concello. A tal efecto, SOGASERSO, mantendo a propiedade do inmoble, pode-
rá utilizar calquera fórmula xurídica admitida en dereito para o cumprimento dos fins 
da cesión.” 
 
b) Condición relativa á prestación do servizo que se realiza na residencia. 
 
“O equipamento xeriátrico construido nos terreos cedidos de forma gratuita é,   única 
e exclusivamente, un centro de atención a persoas maiores integrado por unha Resi-
dencia e un Centro de Día, cuxo funcionamento axustarase á normativa aplicable a 
esta clase de centros, e que ten como fin esencial, favorecer ao colectivo de persoas 
maiores do municipio.” 
 
c) Condición relativa ao uso ao que se destina o ben cedido de forma gratui-
ta. 
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“Durante a fase de explotación, o Concello poderá autorizar a prestación doutros ser-
vizos que resulten compatibles e complementarios coa actividade desenvolvida no 
centro de atención a persoas maiores. 
 
Se antes de rematar o prazo mínimo de trinta anos durante o que debe manterse o 
destino do ben cedido, concorrise algunha circunstancia imprevista que impedise ou 
dificultase a continuidade na explotación do centro de atención a persoas maiores, o 
Concello poderá autorizar, a solicitude do cesionario, o cambio de destino do ben por 
un uso de interese social apto para o inmoble construido que, en todo caso, beneficie 
aos habitantes do Concello.              

 
No suposto de que non fose posible destinar o inmoble a un uso que garante os 

fins esenciais que deben observarse como consecuencia da cesión gratuita, o Concello 
poderá transmitir ao cesionario, a titulariddes dos bens cedidos coas súas instalacións 
polo prezo que resulte da taxación pericial practicada ao efecto. 
 
     
1º.- Que para poder modificar o convenio en vigor do Concello de Viveiro con Soga-
serso, deberase incorporar a garantía de que o 100% das prazas sexan prazas concer-
tadas. 
 
2º.- Que a cobertura dos postos de traballo no caso dunha xestión indirecta deberán 
realizarse coa maior transparencia na selección, a través de baremos xa existentes 
para a cobertura de emprego público no ámbito da Xunta de Galicia. 
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, cando son 
as vinte e unha horas e cincuenta minutos, de todo o que eu, como Secretario dou fe. 
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