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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 
CONCELLO  O DÍA  VINTE E SETE  DE OUTUBRO  DO DOUS MIL DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

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

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús An-

tonio 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, D.  Celestino V. García Paz, D. Juan José Pardo Gato, Dª. 
Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández, Dª. Vanesa Rego Martínez, 
D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño. 

 
AUSENCIAS: Dª. María del Carmen Gueimunde González, xustificada 

persoalmente ante min, o secretario. 
      
 

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 

tres minutos do día vintesete de outubro do dous mil dez, reunense, en primei-
ra convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de ce-
lebrar a sesión extraordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 
asistido de mín, o Secretario quen certifica. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión. 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PREGO DE CLÁUSULAS ADMINIS-
TRATIVAS E PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES DO CONTRATO 
MIXTO DE SUBMINISTRO E SERVIZOS ENERXÉTICOS E MANTEMENTO 
DA PISCINA MUNICIPAL. 
 

Comeza o Sr. Alcalde dicindo que o secretario recolla literalmente o vou 
a dicir : 
 

“Hoy como primero punto del orden del día venía la aprobación si proce-
día del pliego de cláusulas administrativas, prescripciones técnicas particulares 
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del contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento de la 
piscina municipal, punto del orden del día que va a quedar aplazado, y va a 
quedar aplazado porque entre otras cosas hoy en la Comisión Informativa y 
antes de la Comisión Informativa el Sr. Interventor entrega un escrito diciendo 
que tiene desconocimiento de las cláusulas y del pliego. Estando en la reunión 
da Comisión, y pongo por testigos a todos los portavoces, dijo que tenía dudas 
sobre las condiciones administrativas, y mi contestación fue como se pueden 
tener dudas de algo que se desconoce. Y como va por la vía de urgencias en 
base a la normativa legal pidió hábiles más para poder informar algo que des-
conoce pero que desconociendo tenía dudas, y como alguien puede tener du-
das de algo que desconoce. Vamos a dar ese plazo de 5 días para escuchar y 
leer el informe que desconoce pero sobre el cual duda, por eso le estoy pidien-
do al Sr. Secretario, como está siendo gravado, que refleje literalmente, por-
que en cambio tengo que decir, y me consta, que uno de los arquitectos muni-
cipales, el secretario municipal, y algún que otro concejal, estuvieron el sábado 
y domingo trabajando sobre este tema, porque la ley no solo es para cumplir 
los plazos sino para cumplir con el trabajo. Por esos motivos vamos a esperar 
5 días hábiles, desde el momento que se le entregue lo que no conoce pero 
duda sin conocerlo y haremos un pleno extraordinario. Yo creo que lo extraor-
dinario es la situación que estamos viviendo en Viveiro desde hace mucho 
tiempo, incluso con gente que siendo convocada por la Alcaldía para que se 
presente por escrito no aparece y que no aparece ni a las comisiones de go-
bierno. Y se acabó la paciencia y la tolerancia, se acabó la paciencia y la tole-
rancia. Entonces la legalidad existe para cumplirla pero también para cumplir 
con los trabajos y las obligaciones que tiene cada uno de nosotros. Dicho esto 
pasamos al segundo punto del orden del día. Y le pido al Sr. Secretario que le 
pasaré, porque yo grabo todos los plenos, literalmente lo que acabo de decir, 
literalmente, y si soy yo el que tiene que rendir cuentas, las rendiré que no me 
escondo nunca, y espero y así lo dije en la comisión que pasa si quien tiene 
que informarse se da de baja, tenemos que esperar a que le den de alta, que 
pasa, sigo diciendo que se recoja literalmente, si algún servicio de este conce-
llo el viernes se le ordena a determinado subordinado los trabajos que tiene 
que hacer la semana siguiente y el lunes se ha dado alguien de baja, y lo repi-
to literalmente, porque una cosa es ser buen profesional y otra es ser adivino, 
yo no puedo dudar de que alguien sea adivino de que el lunes siguiente se po-
ne de baja, y pregunté que pasa si por casualidades de la vida quien tiene que 
informar está de baja, porque alguien puede enfermar, normalmente en este 
ayuntamiento va a haber que pedirle al SERGAS que haga un análisis porque 
hay mucha gente enferma, y eso lo digo literalmente. Entonces a eso no se me 
dio contestación pero habrá que buscarle soluciones a problemas inexistentes y 
que se crean.”  
 

Pasamos logo ao seguinte punto. 
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2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA DECLARACIÓN DO PLENO SOBRE 
BONIFICACIÓN DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS 
E OBRAS. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que ista é unha obra que se vai a realizar 
no antigo secadoiro de madeira de Chavín, que significa recuperar unha activi-
dade industrial nun edificio de carácter industrial, poñer en valor o edificio e a 
súa historia coa creación dunha parte musealizada que recupere a memoria do 
complexo industrial orixinal e fornecer unha actividade, creando novos postos 
de traballo e recuperar unha zona altamente degradada, que esta solictude es-
tá informada por industria, e que esta Alcaldía entende que é un bo proxecto 
polo que se propón ao Pleno que se faga unha dispensa do 95% do ICIO, xa 
que ainda que non cobremos e non esteamos sobrados para ilo entendemos 
que hai que bonificar estes proxectos emprendedores que ademáis de recupe-
rar a nosa historia creen emprego.  
 

Intervén o Sr. Fernández Amor quen anuncia o voto favorable do seu 
grupo, que a exposición xa foi feita polo Sr. Alcalde, que hai un informe favo-
rable da tesourería municipal e que dende o seu grupo estase a favor de todas 
esta iniciativas independentemente da creación dos postos de traballo. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que están de acordo en canto a este tipo 
de proxectos, pero que estas bonificacións aplicáronse unhas veces e outras a 
obras similares non, propón a modificación da ordenanza fiscal, para que non 
produzan agravios comparativos. Por ista razón e apoiando nembargantes este 
tipo de proxectos vanse abster. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que entende que nesta petición se 
cumpren as condicións para a bonificación adeáis de contar cos informes técni-
cos favorables co que vai a votor a favor. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que os informes son favorables, 
incluso co visto bo do interventor, prosegue dicindo que é certo que non an-
damos ben de recadación pero que sería inxusto facerlle pagar. Acto seguido 
diríxese ao Sr. Leal Arias para preguntarlle cales foron os motivos alegados 
noutro pleno para denegar a bonificación xa que él non se lembra. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindolle ao Sr. Expósito Mariño que non quere 
facer referencia ao asunto xa que senón asociaríase ao nome da persoa a quen 
lle denegaron a bonificación pero que quen teña interés pode mirar as actas. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que vai a evitar o diálogo xa que él é o Al-
calde e é quen dirixe o pleno.  
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Intervén o Sr. Expósito Mariño agradecendo a recomendación do Sr Leal 
Arias, dicindo que vai a apoiar a proposta da Alcaldía, pero que lle preocupa o 
feito alegado polo voceiro do grupo municipal do PP sobre a denegación dou-
tras bonificacións en similares circunstancias. 
 

Intervén o Sr. Alcalde, dicindo que antes de proceder á votación, si que 
vai a chamar a atención a unha pequena situación como é que este Alcalde fai 
a proposta o 21 de outubro e antes de 24 horas o interventor asina o visto e 
conforme, haberalle que agradecer ao interventor que non parase esta petición 
por dez días para o seu informe. Así para unhas  cousas son menos de 24 
horas, xa que o asina o mesmo día da proposta, e non aparecen os 10 días 
que marca a lei. Eu creo que a lei debe ter un respeto e que para todos os te-
mas o tratamento debe ser igual e non quero lembrar que cando se fixo a soli-
citude para as subvencións do plan de rehabilitación tanto a secretaria anterior 
como o actual interventor tamén puxeron visto e conforme o mesmo día a un 
informe dunha técnico do grupo B que trataba de temas arquitectónicos. É pa-
ra resaltar que nuns temas pídense días e para outros fanse o mesmo día. É 
verdade que na anterior lexislatura ía para o colexio Landro e creo que era pa-
ra o centro de interpretación Regal e naquela reunión en virtude da potestade 
que se lle da ao pleno optamos que un merecía a bonificación e o outro non.    
 

Sometido o asunto a votación o pleno cos votos favorables do Alcalde o 
dos Srs Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús 
Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Mén-
dez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, 
D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño (10) e coas abs-
tencións dos Srs D. Guillermo Leal Arias, D.  Celestino V. García Paz, D. Juan 
José Pardo Gato, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández e Dª. 
Vanesa Rego Martínez ACORDA o seguinte: 
 

Estimar a solicitude de Don Antonio Lage López DNI 34636892-L, e con-
cederlle unha bonificación do 95 % sobre a cota íntegra do Imposto sobre 
Construccións, Instalacións e Obras, pola licenza de obra denominada “rehabi-
litación do antigo secadorio de madeira pertencente ao complexo industrial Ba-
rro-Chavín” ao apreciarse a existencia dun especial interese e utilidade munici-
pal concorrendendo as circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas e de 
fomento do emprego, o importe a bonificar é o seguinte de acordo co desglose 
feito pola tesourería municipal: 

 
Orzamento base de 
licitación 

Cota bonificación Total bonificado 

307.393,00 € 6.147,86 € 95% 5.840,46 € 
 

 
3º.- MOCIÓN DO BNG PARA ESIXIR O MANTEMENTO DO NOITEBUS. 
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Intervén o Sr. Goás Basanta como proponente da moción dicindo que o 

obxectivo da mesma é esixir o mantemento do noitebus, que é un servizo de 
trasporte nouturno que o anterior goberno da Xunta puso en marcha. Que o 
actual goberno da Xunta anunciou a supresión deste servizo que está orientado 
a reducir o sinistros que se producen na estrada nas fins de semana funda-
mentalmente entre a mocidade, para evitar que esta colla o coche, que o pro-
pio PP cando estaba na oposición esixiu máis liñas, ademáis recollecue o éxito 
deste servizo como tamén o recoñeceu a Dirección Xeral de Tráfico que dí que 
este servizo ten contribuido á diminución dos sinistros e que no propio Concello 
na liña discorre ata a discoteca que hai preto de Vilalba leva os autobuses 
cheos. Por último da lectura á parte dispositiva. 
 

Intervén o Sr. Alcalde quen dí que unha das primeiras propostas que fixo 
como Alcalde foi a creación do tren nouturno para os rapaces, que cando foi a 
plantexalo a FEVE estaba de Director Xeral Martínez que se entusiasmou coa 
idea e que unha vez que entrou o bipartito pasou a ser o Director Xeral de 
Transportes sendo unha das primeiras medidas que tomou foi a creación do 
noitebus. Que o noitebus é unha garantía para evitar accidentes e que é unha 
grande irresponsabilidade a súa supresión. Por último anuncia o voto favorable 
do seu grupo.  
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen dí estar a favor de que o o noitebus se 
manteña e que lle gusta o fin da moción pero que non comparte a exposición 
de motivos. Que esta idea xurdiu estando o PP na Xunta. Que non escoitou iso 
da supresión total do noitebus senón que o que se pretende é optimizar o ser-
vizo xa que hai algúns autobuses que levan catro persoas. Que se non se mo-
difica a exposición de motivos vanse a abster. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciando o seu voto en sentido favora-
ble. Que a idea era boa cando estaba o PP pero fíxose máis tarde por outra 
xente. Que non querería estar no pelexo de alguén cando os rapaces saen. 
Que a alegación de falla do servizo non lle sirve, que o que hai que facer é 
acostumar á xente a que utilice este servizo, que a medida da supresión vai 
encamiñada coma sempre na mesma dirección de rendabilidade económica 
preguntándose e ¿canto vale a vida dunha persoa?   
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que el falou dun sitio pero que efec-
tivamente o autobús vai pola costa, que o argumento de que nalgúns casos 
haxa poucas persoas podería solucionarse facendo o percorrido por máis loca-
lidades porque a xente vai aos mesmos sitios. Por último dí que o ano pasado 
o Sr. Agustín Hernández dixo que seguirían impulsando o noitebus porque es-
taban convencidos de que contribúe a salvar vidas.   
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Sometido o asunto a votación o pleno cos votos favorables do Alcalde o 
dos Srs Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús 
Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Mén-
dez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, 
D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño (10) e coas abs-
tencións dos Srs D. Guillermo Leal Arias, D.  Celestino V. García Paz, D. Juan 
José Pardo Gato, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández e Dª. 
Vanesa Rego Martínez ACORDA o seguinte: 
 

“O PP  a través da Xunta de Galiza, vén de anunciar a súa intención de 
suprimir o servizo coñecido como Noitebus. Esta iniciativa posta en marcha na 
pasada lexislaltura forma parte das actuacións destinadas a mellorar a segu-
ranza viaria e reducir a siniestralidade, cubrindo as necesidades de despraa-
mento nocturno da mocidade. A demanda que rexistrou desde a súa posta en 
funcionamento dan boa mostra de que é un servizo necesario do que non se 
pode prescindir. 
 
E lamentable, á par que é unha irresponsabilidade, escoitar do Presidente do 
Goberno Galego que”este é un servizo que resulta innecesario nun momento 
de dificultades económicas”, cando persoas expertas nesta materia fixeron pú-
blico o seu desacordo nestes mesmos días. A propia Dirección Xeral de Tráfico 
(DXT) afirma que “este servizo ten demostrado a súa eficacia, ademáis de con-
tribuir a eliminar vítimas e a concienciar sobre a condución segura”. Tamén a 
plataforma Stop Accidentes uníuse a estas manifestacións para cualificar a pre-
tensión do goberno do PP de “desastre”, para engadir que “sempre é máis ba-
rato previr que lamentar”. 
 
O BNG considera un auténtico desstino a intención do PP e o anuncio feito polo 
Presidente da Xunta. Os fondos destinados a previr os accidentes e dar servi-
zos á xente nova non poden considerarse un dispendio. Por outra parte o cues-
to do servizo é perfectamente asumíbel pola Xunta de Galiza. No ano 2010 a 
Xunta dedicou ao Noitebus pouco máis de 4,5 millóns de euros, unha cifra que 
representa o 0,5% do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras. Un investimento moi inferior ao gasto que o goberno do PP 
está a facer en propaganda e publicidade desde a Xunta de Galiza. O normal é 
que os recortes se realicen no ámbito da propaganda e non en servizos que 
cumpren unha función social evidente. A Xunta de Galicia debe rectificar esta 
decisión e manter o funcionamento dun servizo que ten demostrado a súa ne-
cesidade e utilidade. 
 
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Mu-
nicipal a adopción do seguinte 
 
ACORDO: Instar á Xunta de Galiza a manter o funcionamento do servi-
zo de transporte público nocturno a lugar de lecer (Noitebus), sen 
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aplicar ningunha reducción das rutas existentes e mellorando a súa 
dotación e funcionamento no conxunto do territorio galego.” 
 
4º.- DACIÓN DE CONTA DO ESCRITO DA EXMA. DEPUTACIÓN PROVIN-
CIAL, SOBRE A DELEGACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE 
ENERXÍA ELÉCTRICA. 
 

Dase conta polo Sr. Alcalde o contido do escrito da Exma. Deputación 
Provincial, sobre a delegación da contratación do subministro de enerxía eléc-
trica, que ven a dicir que o que era unha boa idea quedou niso xa que nin-
gunha empresa comercializadora se presentou ao procedemento de contrata-
ción e de que van a poñer estes feitos na Comisión Nacional de Defensa da 
Competencia. Da un dato que a depuradora de Betanzos que consume como a 
de Viveiro o custe enerxético mensual é de 1.200 € menos que o de Viveiro, 
por iso se busaba unha fórmula para abaratar o prezo. Por último conclúe que 
queda extinguida a delegación.  
 
5º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 

 

Contesta o Secretario Xeral que estiveron a disposición dos Concelleiros para a 

súa consulta. 

 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS 

Preguntas do Sr. Fernández Amor. 

En canto á primeira pregunta, sobre o cambio de localización  do PES, cómpre 
recordar que o anterior alcalde aprobou unha localización na parroquia de Ma-
gazos, que os veciños estaban en desacordo, eu convoquei aos veciños afecta-
dos e cambiouse o lugar de execución do  PES e obtivemos a autorización da 
Xunta para o actual emprazamento, polo que minten os que din non saber os 
motivos nin as autorizacións pertinentes. 
 
En cuanto á segunda pregunta, de que no hai control sobre o estado das con-
tas e/ou xestiónss da empresa Eogal-Viveiro, aclarar que no consello de admi-
nistración hai un representante de cada un dos partidos políticos presentes na 
corporación e, neste consello, apróbanse as contas da sociedade, entre outras 
cuestións, todas elas por unanimidade, polo cal minten os que din que esas 
contas ou acordos non existen.   
 
A situación é a que a continuación lles relato 
 
1) Obtida autorización administrativa do PES de Viveiro con data 27 de 
maio de 2009. 
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Con data 27 de xuño de 2009, depositado na Xunta de Galicia aval por 
un valor de 64.152,36 € (correspondente ao 2% do presuposto de execución 
do parque) para garantir o cumprimento das obrigas de Eogal-Viveiro SL no 
procedemento do parque eólico singular. 
 
2) Entregada no Ministerio de Industria, Turismo e Comercio a seguin-
te documentación para a inscripción no Rexistro de preasignación de 
retribución de instalacións de Réxime Especial: 
 

1 Copia da licenza de obras. Resulta exenta xa que o propio Conce-
llo de Viveiro é o promotor da obra. 

 
2 Xustificante do depósito do aval regulado no artigo 59 bis ou 

66 bis do RD 1955/2000. Non resulta esixible xa que a concesión 
do punto de acceso e conexión á rede (18 de decembro de 2003) é 
anterior á esixencia de depositar dito aval (RD 1454/2005 e RD 
661/2007). Adxúntase documento de acceso e conexión á rede e 
ambos documentos con modelo do Ministerio así como poder de re-
presentación do que firma 

 
3 Acordos de adquisición (compra) de equipos nos termos pre-

vistos no apartado f) do artigo 4.3 do Real Decreto-lei 
6/2009. Adxúntase acordo de compra de equipos de EOGAL-
VIVEIRO SL 

 
4 Acreditación da titularidade do aval requerido no apartado i) 

do artigo 4.3 do Real Decreto-lei 6/2009 
A petición da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas adxún-
tase resgardo de garantía outorgada mediante seguro de caución 
cuxo garantizado é o Concello de Viveiro (solicitante)  
 

5 SOLVENCIA ECONÓMICA 
 

1. Acordo do Consello de Administración da sociedade garante 
polo que se comprometeu a achegar os recursos propios da 
mesma suficientes para garantir a execución da instalación 
obxecto do presente requerimento ata unha contía equiva-
lente ao 50 por cento da inversión da instalación, incluída a 
súa liña de evacuación e conexión ata a rede de transporte 
ou distribución.  

 
Informe de auditor independente que acredite que os recursos econó-
micos propios do último balance aprobado son suficientes para acome-
ter ao menos o 50 por cento da inversión da instalación, incluída a súa 
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línea de evacuación e conexión ata a rede de transporte ou distribución 
para o proxecto obxecto do presente requerimento. Se adjunta  
Concesión de autorización administrativa. Adxúntase admisión a trámite (14 de 
xullo de 2003)) e autorización administrativa (27 de maio de 2009) (Publica-
ción en Diario Oficial de Galicia (Archivo 6.2.1) e Boletín Oficial da Provincia de 
Lugo 
 
Actualmente encóntrase no Ministerio de Industria á espera da súa inscripción 
no Rexistro de preasignación de retribución de instalacións de réxime especial. 
 
Preguntas do Grupo Municipal do PP 
 
1.- No pasado mes de Setembro, da embarcación A Pomba, ¿é certo que se 
sacaron varios aparatos electrónicos da súa ponte?, si e así ¿Cal foi o seu des-
tino?. 
 
Con data 2 de xuño, o Concello de Viveiro recibiu no seu rexistro de entrada 
unha solicitude da Deputación de Lugo para divulgar as actividades naútico-
pesqueiras do municipio, así como para potenciar a costa e o mar de Lugo. Pa-
ra conseguir este obxectivo, o stand informativo e turístico da Deputación de 
Lugo en forma de barco pesqueiro, totalmente innovador en España, precisaba 
do préstamo temporal de artigos naútico-pesqueiros procedentes da Mariña. O 
impacto no público e nos medios de comunicación de dito stand é contioso, xa 
que só na primeira feira fóra de Galicia, o San Froilán de Barcelona, máis de 
50.000 persoas visitaron o stand. 
O Concello de Viveiro -despois de estudar a oferta- aceptou a principios de se-
tembro a solicitude, rentable para a difusión do municipio e que non supoñía 
ningún custe económico -xa que a Deputación financia todas as viaxes, asis-
tencias en feiras, etc-, ó igual que tamén a aceptaron as Cofrarías de pescado-
res de Burela, de Foz e diferentes particulares da Mariña. Todas as institucións 
e persoas que aportaron artigos foi recoñecido o seu traballo a través de pla-
cas explicativas, agradecendo publicamente o seu esforzo. 
A semana do 21 de setembro, persoal da Deputación, supervisado por Martín -
xerente de Turviveiro- abriron con chaves o barco, accederon ás pezas pre-
viamente catalogadas e fotografadas para presentar a solicitude no Concello, e 
pecharon con chave, sen provocar desperfecto ou dano algún, xa que se trata 
dunha colaboración seria entre administracións. 
 
2.- ¿O transformador que ía dar servicio a nova casa do concello e tamén o 
teatro Pastor Díaz, ¿está xa en funcionamento?. ¿Por qué o novo concello esta 
aínda con luz de obra?, ¿Cando se vai por en funcionamento o ascensor?. 
Cando se fixo a nova casa consistorial deixouse previsto un espazo para alber-
gar dous transformadores, un que abastecerá ao teatro e ao Concello e outro 
para reforzo de subministro ao casco histórico. 
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A potencia eléctrica existente na zona non satisfai a demanda que requiren o 
teatro e a nova casa consistorial, motivo polo cal ambas edificacións están con 
luz de obra mentres non se instalen e poñan en funcionamento ditos transfor-
madores. 
Barras eléctricas para dar a alta ten que garantir a potencia demandada polas 
edificacións; se non hai transformador, non hai potencia; se non hai potencia, 
no che dan a conexión oficial. 
Ademais, coa luz de obra a potencia do edificio está limitada, non podendo dita 
potencia coa arrancada dos ascensores existentes na nova casa consistorial; se 
se pon en funcionamento algún dos ascensores, saltan os diferenciais, deixan-
do a totalidade do edificio sen subministro eléctrico. 
Para poder poñer en funcionamento os ascensores é necesario dar a alta da 
instalación. 
O transformador para abastecer ao Concello e ao teatro xa está instalado, fal-
tan as autorizacións de industria. 
Barras Eléctricas, o 18 de marzo de 2010, solicitou ante Industria autorización 
con n° de exp. 7705-AT para a redacción de proxecto da instalación, a cal non 
foi contestada por Industria a día de hoxe. 
Cando Industria autorice o proxecto, pono a información pública o tempo per-
tinente. 
Coas autorizacións de industria e executada a obra, procédese á solicitude de 
autorización de posta en servizo. 
 É dicir, a obra está executada, só faltan as autorizacións de Industria para po-
der dar de alta a instalación. 
 
3.- ¿Están rematadas as obras de remodelación da antigua casa consistorial? 
Están rematadas as dúas fases iniciais das tres que compoñen a reforma inte-
gral da edificación, xa que a última corresponde á anualidade 2010-2011, aín-
da pendente de execución. 
Fase 1: Esta obra consistiu en dotar á edificación do foso  e oco do ascensor, 
así como aseos e arquivos de planta. Esta fase contemplou o acondicionamen-
to integral de toda a planta baixa para destinala a sala de exposicións. 
Fase 2: Esta actuación consistiu no acondicionamento integral das plantas 1a, 
2a e 3a, acabados, carpintería interior, instalación de electricidade, saneado de 
escaleiras, etc. 
Fase 3: Esta actuación contempla o saneado de fachadas, portas e ventás ex-
teriores, así como a dotación de mobiliario interior entre outras, esta actuación 
corresponde á anualidade 2010-2011 motivo polo cal está en proceso de adxu-
dicación. 
 
 
4.- O telladó do Teatro Pastor Díaz ten goteiras por varias zonas que poden 
deteriorar o teito do mesmo. ¿Vaise facer alguna actuación para subsanar esta 
obra?. 
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A cuberta do teatro presentou practicamente dende a súa construción proble-
mas de filtración ao interior. 
Na anualidade 2004 procedeuse á reposición das zonas da cuberta onde se si-
túan as rexas de ventilación da instalación de climatización. 
En 2006 reconstruíuse a parte de cuberta sobre os aseos de planta 1a, xa que 
se trataba dunha cuberta de taboleiro practicamente plana con cubrición de 
lousa, a cal por falta de pendente inundaba os aseos cada vez que chovía 
deixándoos fóra de servizo. 
Aínda tratándose dunha obra de recente construción, sería necesario sanear 
íntegramente a cuberta do teatro na zona de butacas, así como realizar a re-
posición de limas, albardillas e canalóns, a fin de garantir a integridade física 
do edificio. 
 
5.- Na porta da Calexa das monxas, no seu interior, uns vandalons fixeron 
unas pintadas fai xa algún tempo, ¿esta previsto proceder a limpeza de ditas 
pedras? 
Esta semana iniciáronse as obras de acondicionamento das portas de Carlos V 
e Porta do Valado, esta actuación contempla entre outras a limpeza de facha-
das de ambos monumentos, seguindo as directrices marcadas na autorización 
de patrimonio 
 
6.- O Concello de Viveiro e máis a Banda Municipal de Música teñen firmado un 
convenio de colaboración e tamén económico, a esta data cónstanos de que 
ainda non se procedeu a realizar ningún abono correspondente ó exercicío 
2010, ¿Cando esta previsto realizar o seu pagamento? 
Dende o 20 de outubro está ordenada a elaboración da proposta para o pago 
do convenio  e está na orde do día  da Xunta de Goberno Local, co que se abo-
nará a máis tardar o próximo venres  
 
 
7.- ¿Podemos aclarar o Sr. Alcalde, o elevado custo do novo vehiculo adquirido 
para a Policía Municipal do noso Concello? 
 
PREGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DA 
SUBMBSISTRACIÓN MEDIANTE RENTING DUN VEHÍCULO PATRULLA PARA A 
POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE VTVEIRO 
1.    OBXECTO 
O presente prego ten por obxecto a contratación da subministración, mediante 
renting con opción de compra, dun vehículo patrulla para a Policía Local do 
Concello de Viveiro. 
2.    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO VEHÍCULO 
•     Motor -^ Turbo diesel inección directa, eos seguintes requisitos mínimos: 
cilindrada de alómenos 1400 ce. 
•     Potencia mínima -> 105 CV 
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•      Caja de cambios -> Con, alómenos, 5 marchas sincronizadas adiante e 
unha hacia atrás. 
•      Tracción -> Poseerá tracción dianteira 
•     Dirección -> Dispoflerá de dirección asistida 
•     Seguridad do vehículo 
Programa control de estabilidade Airbag (4) 
•      Frenos -> Sistema ABS con distribución electrónica de frenada. 
•     Confort 
Aire acondicionado Elevalunas eléctricos dianteiros Termómetro de temperatu-
ra exterior 
3.    CARACTERÍTICAS E EQUIPAMENTO MÍNIMO PARA A SÚA TRANSFORMA-
CIÓN EN PATRULLERO 
•     Rotulados -> Rotulación exterior en vinilo azul, censonte ao Decreto 
204/2000, de 21 de xullo, da Xunta de Galicia. 
•     Kit de detenidos -> Mampara de separación de material de policarbonato 
transparente moldeada e con barra de reforzó. Intercomunicadores entre asen-
tos delanterios e traseiros. Solo termoformado con desaugue. Asento en fibra 
de vidrio con rexistro de cinturóns. VentilaDores instalados ñas mamparas. 
Tintado de tres lunas traseiras: dúas laterais e unha trasoirá. 
ponte luminoso -> Luces rotativas, focos frontais, focos laterais, baixos e pos-
teriores intermitentes, con altavoz, na e amplificador de 100 w. A carcasa de 
policarbonato deberá levar impresa a lenda "POLICÍA LOCAL". 
 Ponte vista -> de 1.000 mm., con base en cor cristal e tapa superior de cor 
azul, con dous niveis de luces, formados cada un deles polos seguintes ele-
mentos: 
 
^ Nivel superior 
Dúas series de 14 leds Sputnik (3 W) caixa control, luz cruceiro fallo de lámpa-
ra. Homologado UN R 65. -    Altavoz de 100 W. 
Sistema de control integrado, 1 amplificador sirena 100 W (16 programas) 
control de signalmaster, 10 relés, operando mediante botonera BCT-500. 
"=> Nivel inferior 
Catro focos holóxenos laterais Dous focos halóxenos frontais 
•     Peche -> Centralizado en portas delanteiras e manual polo conducto das 
traseiras. 
•     Linternas -> Dúas linternas con cargador e conos amarelos eos seus so-
portes en habitáculo dianteiro do vehículo (zona conductor e copiloto). Linterna 
recargable halóxena con lámpara de 10 W., con corono de 20 Leds (10 Leds 
roxos e 10 Leds amarelos), un intensidad de luz, enfoque regulable e soporte 
cargador a 12 V. sobre mampara de Kit de detenidos. 
•     Lector de mapas -> Tipo flexo en lado dereito. 
•     Equipo completo de salvamento -> SOS e alimentación, censonte ao De-
creto 204/2000 da Xunta de Galicia. 
•      Botiquín -> Botiquín de primeros auxilios en ABS maletero. 
•     Extintor -> De 6 kg con soporte en maletero. 
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•     Instalación de equipo radiofónico -> Antena, altavoz, alimentación e equi-
po. 
•     Soportes para defensas personáis (toletes) -> 2, un no lado esquerdo e 
outro no lado dereito. 
•     Conos tipos tetrápodos reflectantes -> 6 
•     Palanqueta -> Tipo "pata de cabra". 
•      Chalecos reflectantes -> Amarillos XL, con módulo 9 x 10 cm y rotulados 
"POLICÍA LOCAL" (2). 
•      Etilómetros 74,10 (1) -> modelo alcotest 7410 (1) 
•     Sonómetros -> 1 
•     Homologación e ¡TV de reforma 
•     Detector de microchifpara cans 
 
4.    CONDICIÓNS DO ARRENDAMENTO 
—> Impostas 
Os impostes correrán a cargo da empresa adxudicataria, así como os trámites 
de matriculación, inspección técnica de vehículos (ITV), no seu caso, e cantos 
trámites administrativos deban xestionarse. 
 Seguro 
O contrato incluirá un seguro a todo risco que contemple: 
-     Seguro obrigatorio -     Responsabilidade civil ilimitada -     Danos por in-
cendios -     Roubo -     Defensa civil 
No suposto de siniestro total, procederase á rescisión do contrato. 
—> Servizo de mantemento 
Cubrirá calquera gasto de mantemento e reparacións: 
•    Mantemento integral de vehículos nos talleres oficiáis da marca.  
•      Repostes  
•      Mano de obra.  
•      Lubricantes 
•      Sustitución de neumáticos 
•   Calquera outro gasto de mantemento e reparación, agás do consumo de 
combustible. 
•      Serán por conta do adxudictario todas as revisións que teña que realizar 
o vehículo na ITV, debendo facer fronte aos gastos do devandito servizo, así 
como dos que se deriven do seu control. 
 
Kilometraxe 
 
Contratarese un kilometraxe anual de 30.000 km. 
 
Unha vez transcurrido o periodo de contratación axustarase o kilometraxe 
aboando o adxudicatario ao Concello as cantidades resultantes dos kilómetros 
percorridos de menos polo importe do costo do kilómetro e cargando polo 
mesmo sistema o adxudicatario ao Concello os percorridos de máis. 
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Control de explotación 
 
O adxudicatario comprométese a dar debida conta á Policía Local do Concello 
de Viveiro da xestión da explotación do vehículo contratado, poidendo facelo 
mediante Internet, facilitando un código de usuario propio que permita entrar 
ao programa de xestión e información de flotas da empresa adxudicataria. 
 
 Un renting engloba tres gastos: 
  
- O vehículo 
- O equipamento do vehículo 
- Os gastos de xestión do vehículo 
  
TRAMITACIÓN 
  
Seguiuse toda a tramitación que esixe a normativa: 
  
1. PROVIDENCIA DE ALCALDÍA DE INICIO DE EXPEDIENTE. Firmouse o 24 de 
novembro de 2009. 
  
2. PETICIÓN DE RETENCIÓN DE CRÉDITO A INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
Solicitouse o día 25 de novembro de 2009. 
  
3. CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE CRÉDITO DE INTERVENCIÓN. 
  
4. REDACCIÓN DE PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS POLO SERVIZO 
DE CONTRATACIÓN. 
  
5. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, PREVIO 
INFORME DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, SECRETARIA E INTERVENCIÓN. A 
Xunta aproba o expediente o día 16 de decembro de 2009. 
  
6. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE INVITACIÓN DE EMPRESAS. Firmada o día 
16 de decembro de 2009. 
  
7. INVITACIÓN A TRES EMPESAS ESPECIALIZADAS EN RENTIG. 
  
8. APERTURA DE DOCUMENTACIÓN E OFERTAS EN MESA DE CONTRATACIÓN. 
Celebráronse dúas Mesas de Contratación: a primeira o día 2 de marzo de 
2010, na que se require máis documentación á empresa presentada; unha se-
gunda Mesa de Contratación celebrada o día 11 de marzo de 2010, na que se 
procede á apertura da oferta.  
  
O expediente tramitouse por procedimento negociado sen publicidade, ao ser o 
presupuesto de licitación, sen IVA, inferior a 60.000 €. Nun procedemento ne-
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gociado o Concello non está obrigado pola Lei de Contratos do Sector Público a 
celebrar Mesa de Contratación. Sen embargo, fíoxose. A Mesa de Contratación 
é a que ten a facultade de propoñer o que estime convinte ao órgano de con-
tratación (que é a Xunta de Goberno). 
  
Na Mesa de Contratación participan representantes de todos os grupos políti-
cos, incluido Secretario e Interventor municipal 
  
9. INFORME DE ADXUDICACIÓN POLO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PREVIO 
INFORME DE INTERVENCIÓN E SECRETARIA.  
  
10. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL EN XUNTA DE GOBERNO. Adxudícase provi-
sionalmente en Xunta de Goberno o día 17 de marzo de 2010. 
  
11. REQUERIMENTO Á EMPRESA ADXDICATARIA PROVISIONAL DE PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS. Requiriuse á empresa para presentación dos docu-
mentos de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridad Social e 
para a presentación do aval. 
  
12. INFORME DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POLO SERVIZO DE CONTRATA-
CIÓN. Unha vez presentados os documentos indicados no apartado 11, elévase 
á Xunta de Goberno a adxudicación definitiva do contrato. 
  
13. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POLA XUNTA DE GOBERNO. A Xunta de Go-
berno adxudica definitivamente o contrato o día 28 de abril de 2010. 
  
14. FIRMA DO CONTRATO. Procédese á sinatura do contrato o día 3 de maio de 
2010. 
  
15. ACTA DE ENTREGA DO VEHÍCULO. O día 17 de xuño de 2010 procédese ao 
levantamento de acta da entrega do vehículo. 
  
16. PUBLICACIÓNS NO PERFIL DO CONTRATANTE. Publicáronse os pregos de 
cláusulas e de prescripcións técnicas no perfil do contratante (non obrigatorio 
nun procedemento negociado sen publicidade), así como a adxudicación provi-
sional e a definitiva. A partir da publicación destes documentos calquera inte-
resado pode impugnar o expediente. 
 

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

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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