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ACTA Nº 2016/10
SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DA CORPORACIÓN
- CASA DO CONCELLO, MÉRCORES 29 DE XUÑO DE 2016 No día de hoxe ás 20:00 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia do secretario, que subscribe, co obxecto de
celebrar, en primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria Urxente do Pleno da
Corporación.
PRESIDE:
ADOLFO FRANCISCO MUIÑOS SANCHEZ
ASISTEN:
BNG
ADELINA CES QUINTANS
HADRIANA ORDOÑEZ OTERO
XUSTO XOSE ORDOÑEZ FIGUEIRA
TOBIAS BETANZOS REGO
PP
MARIA JESUS GALBAN TEIJEIRO
CELSA MARIA MIGUENS PEREZ
MARIA VANESA MARTINEZ DURAN
ELISA BOUZAS VICENTE
ADELA BECERRA MAYO
PSOE
MARIA DEMELSA IGLESIAS COLLAZO
FRANCISCO JAVIER GARCIA ARES
MARIA DEL CARMEN FIGUEIRA ARES
MARTIN COMOJO VICENTE
RIANXO COMÚN - SON
ANTONIO CASTRO CASTRO
AUSENCIAS:
BNG
RAQUEL GARCIA ABUIN
RIANXO COMÚN - SON
JUAN ANTONIO LOSADA MARTINEZ
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SECRETARIO:
VICENTA AVELINA CAMPAÑA MARTINEZ
INTERVENTORA:
PATRICIA FERNANDEZ PEREZ

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o
alcalde, como Presidente, declara aberta a sesión e procédese a tratar os asuntos
incluídos na
ORDE DO DÍA
RATIFICACIÓN DA URXENCIA
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ECONÓMICO - FINANCEIRO
1. - APROBACIÓN DA CONTINUACIÓN NA EXPLOTACIÓN DOS SERVIZOS DE
ABASTECEMENTO DE AUGAS E DE SANEAMENTO POR PARTE DO ACTUAL
CONCESIONARIO

RATIFICACIÓN DA URXENCIA
O Alcalde explica que a urxencia motívase en que remata o prazo o 30/06/2016 para a poder
prorrogar o contrato entre o Concello de Rianxo e Viaqua Gestión Integral de Augas de

Galicia, SAU da Concesión administrativa dos servizos de abastecemento de auga e de
saneament.
A continuación vótase a urxencia.
O pleno por unanimidade dos 15 membros presentes dos 17 membros que constitúen a corporación
acordan:

UNICO. RATIFICAR a urxencia da convocatoria da sesión.

APROBACIÓN DA CONTINUACIÓN NA EXPLOTACIÓN DOS SERVIZOS DE
ABASTECEMENTO DE AUGAS E DE SANEAMENTO POR PARTE DO
ACTUAL CONCESIONARIO
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O 01/07/1996 o Concello de Rianxo e Aquagest, Promoción Técnica e Financeira de
Abastecementos de Auga, SA (hoxe, Viaqua, SA) formalizaron o contrato de concesión
administrativa para a explotación dos servizos de abastecemento de auga e saneamento
por un período inicial de 20 anos, sen prexuízo das prórrogas que, no seu caso, se
acordasen de acordo co prego de cláusulas administrativas (PCAP). O prazo contractual
remata, polo tanto, o vindeiro 30 de xuño, o que obriga a tomar decisións sobre o modo en
que continuará prestándose estes servizos.
Esta cuestión, de gran transcendencia para os seus usuarios tamén o é para o concello,
tanto desde un punto de vista técnico como organizativo e económico. Por este motivo, o
goberno municipal constituído tras as eleccións de 2015 iniciou xa o ano pasado
xuntanzas co resto de membros da Corporación para tratar este tema tan complexo do
modo de xestión destes servizos públicos, celebrando reunións desde o 3 de decembro
dese ano ata estes mesmos días.
A complexidade do tema imposibilitou tomar unha decisión ao respecto e iniciar o
expediente, ben de remunicipalización dos servizos, ou ben da súa licitación pública. O
feito é que, dado que o próximo 30 de xuño expira o prazo contractual, é ineludible acudir
a unha prórroga contractual.
Tendo en conta que a intención desta Corporación é seguir traballando e non dilatar a
toma de decisións, non se considera necesario acudir a unha prórroga dilatada no tempo.
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A cláusula 76 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) prevé unha
duración máxima das prórrogas de 10 anos, pero consideramos suficiente a prórroga
excepcional dun ano prevista na cláusula 75 do prego.
O 19/05/2016 esta Alcaldía incoou o expediente para o acordo da dita prórroga
excepcional e solicitou o informe xurídico e de fiscalización.
O 31/05/2016 a Secretaría emitiu o seu informe no que conclúe o seguinte:
“3. CONCLUSIÓNS E PRONUNCIAMENTO
Infórmase favorablemente sobre a ampliación a un ano a prestación do servizo.
O órgano competente para a adopción do acordo é o Pleno do Concello na súa calidade de
órgano de contratación (Disposición Adicional 2ª do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público).
O acordo que se adopte terá que motivar a imposición do mantemento en exercicio dos
servizos de abastecemento de auga e saneamento pola concesionaria durante o prazo que se
estableza, que en todo caso será como máximo dun ano”.

O 28/06/2016 a Intervención emitiu o seu informe de fiscalización favorable
De acordo cos anteriores informes o exercicio da facultade concedida ao concello pola
cláusula 75 PCAP supón o exercicio dunha potestade discrecional que é necesario
motivar, ao abeiro do artigo 54 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común. Tal e como se expón
na providencia do 19/05/2016, a motivación desta decisión fundaméntase nos seguintes
piares:

CVD: JPR6daq56z4hUzPrgb4K
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. O principio de continuidade na prestación do servizo
Os servizos de abastecemento de auga e de saneamento son servizos mínimos
obrigatorios para todos os municipios, de acordo co artigo 26.1.a) da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local. Por este motivo, non se pode producir unha
interrupción na súa prestación aos usuarios. Este é un principio que xa se consagra no
artigo 128.1.1º do Regulamento dos Servizos das Corporacións Locais, cando establece
que é obriga do concesionario prestar o servizo ininterrompidamente, incluso si se
ordenase pola Corporación posteriormente á concesión. Tal é a importancia da
continuidade dos servizos públicos que o artigo 35 do texto refundido da Lei de contratos
do Sector Público, permite que se siga prestando pola empresa titular dunha concesión
administrativa tras declarar nulo ese contrato; ilo co fin de que non se produza un grave
trastorno nese servizo. A xurisprudencia tamén ven aceptando a continuación na
prestación dun servizo polo concesionario, despois de que vencese o contrato e polo
tempo imprescindible para adxudicar unha nova licitación. Neste caso, a opción de acordar
unilateralmente a prórroga dun ano ven recollida na cláusula 75 do PCAP e, polo tanto,
coñecíase pola empresa e aceptouse desde o momento que participou na licitación.
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2. A carencia de medios humanos e materiais para a prestación directa polo concello, na
actualidade
Actualmente, o Concello de Rianxo non dispón nin da capacidade técnica, nin organizativa,
nin de medios para unha axeitada prestación deses servizos conforme ás esixencias
requiridas. Así pois, nestes momentos, a solución que debe tomarse nun prazo perentorio,
é a continuidade polo concesionario por un período que se considere o imprescindible para
culminar o expediente e dar solución ao modo de xestión do abastecemento de auga e do
saneamento.
3. Tramitación do expediente para dar unha solución ao modo de xestión destes servizos
públicos
A Corporación xurdida das eleccións do 2015 comezou as súas reunións de traballo en
decembro dese ano. Simultaneamente, contratouse un servizo de asistencia técnica coa
empresa Lagares Oca para a elaboración dun estudo sobre a xestión futura do ciclo
integral da auga no Concello de Rianxo. Hai xurisprudencia que avala a continuación da
prestación dun servizo público polo concesionario, xa expirado o prazo contractual polo
tempo que dure a licitación dun novo contrato en virtude do principio de continuidade do
servizo, polo que considérase suficientemente xustificado o acordo de que Viaqua continúe
coa explotación do abastecemento da auga e do saneamento a partir do 30/06/2016 e por
un ano.
ACORDO
PRIMEIRO
Prorrogar o contrato entre o Concello de Rianxo e Viaqua Gestión Integral de Augas de
Galicia, SAU da Concesión administrativa dos servizos de abastecemento de auga e de
saneamento, ata o 30/06/2017, ao abeiro da cláusula 75 do prego de condicións
particulares do dito contrato. As condicións da prestación dos servizos durante a prórroga
serán as previstas no contrato.
SEGUNDO
Notificarlle o acordo á empresa concesionaria e darlle traslado aos Servizos de
Intervención e de Tesouraría e Recadación.
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TERCEIRO
Comunicar esta prórroga ao Rexistro Xeral de Contratos e formalizala en documento
administrativo.

Pola presidencia ábrese a quenda de intervencións:
Polo voceiro Antonio Castro Castro de Rianxo en Común-Son, indícase que o seu partido
sempre pensou que a mellor maneira para afrontar esta xestión da auga era que fose un
servizo público, polo que non poden estar de acordo ca proposta que presenta hoxe a
alcaldía de prorrogarlle o contrato a empresa actual polo período de un ano. O desexo do
seu grupo era que a empresa deixara de prestar o servizo voluntariamente o día que se
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caducase o contrato, por non estar de acordo co proceder da empresa ao longo do período
do referido contrato, polo que anuncia a súa abstención.
Pola voceira Mª Carmen Figueira de PSOE, indícase que van a apoiar a proposta mentres
se procede ao estudio da nova xestión.
Pola voceira Vanesa Martínez Durán do P.P., sinálase que o seu grupo vai apoiar a
proposta xa que pensan que o servizo é necesario prestalo.
Polo voceira Adelina Ces Quintáns do BNG, maniféstase que o seu grupo tamén van a
apoiar a proposta, xa que é un paso máis de cara á poder prestar estes servizos, e que
esperan de no prazo deste ano e co apoio de todos os grupos podan chegar a facer unha
xestión boa cuns servizo públicos para prestar estes servizos de auga e saneamento ou
intentar sacar una nova concesión máis vantaxosa para todos os veciños.
Rematado o debate, sométese a proposta recollida ao principio deste punto a VOTACIÓN,
obtendo 15 votos a favor (5 dos membros do grupo BNG, 4 dos membros do grupo PSOE
e 5 membro do grupo PP), cero votos en contra e unha abstencións (de 1 membro do
grupo Rianxo en común) dos 15 membros presentes dos 17 que legalmente constitúen a
corporación, resulta APROBADA nos termos desta.
Ás 20:18 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a
sesión, da que se estende a presente acta, da que eu, secretaria accidental, dou fe.
Rianxo, xoves 30 de xuño de 2016
A secretaria accidental, Vicenta Avelina Campaña Martínez
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O alcalde, Adolfo F. Muíños Sánchez
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