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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 28 DE AGOSTO DE 2013. 

   
ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 

 

CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal, D. Carlos Alberto Gueimunde 

Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Manuel Galdo 
Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, Dª. Cándida Méndez Salgado, Dª. Mª del Carmen Gueimunde 

González, D. Celestino Valentín García Paz, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Guillermo Leal Arias 

e D. Jesús Fernández Fernández. 
 

AUSENCIAS: 
D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano Vela, D. Bernardo José Fraga Galdo 
 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL  
D. Sergio Aguado Delicado.  

 
 

SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as dez horas e trinta minutos do día 28 de agosto de 

dous mil trece, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ó 

obxecto de celebrar a sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación, baixo a Presidencia 

do Sr. Alcalde, coa presencia do Interventor Accidental, asistido de mín, que como Secretaria Xeral, 

certifico do acto do Concello.  

 

Excusan a súa asistencia D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano Vela e D. Bernardo José Fraga 

Galdo. 
 

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

sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 

 

 

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 
 

Non existindo debate sobre este asunto procédese por unamidade dos presentes a ratificar a urxencia 

da sesión, tendo en conta a importancia da resolución do procedemento de rescisión do contrato de 

xestión do servizo do matadoiro por incumprimento e a premura de prazos. 
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2.- RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE RESCISIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DO 
SERVIZO DO MATADOIRO POR INCUMPRIMENTO DO CONTRATISTA. 
 

Intervén a 1ª Tenente de Alcalde, Dª. María Loureiro García,  que preside o Pleno por asunción de 

funcións da Alcaldía por Decreto de 1 de agosto de 2013, para darlle a palabra á Secretaria 

Municipal ós efectos de explicar o acordo a adoptar neste punto. 

 

Intervén a Secretaria Municipal, Dª Mª Luz Balsa Rábade, para indicar que, unha vez tramitado o 

expediente de rescisión do contrato de xestión do servizo do matadoiro por incumprimento do 

contratista e solicitado o preceptivo dictame ó Consello Consultivo de Galicia, éste tivo entrada no 

Concello en data 12 de agosto de 2012, polo que agora o seguinte paso na tramitación é a adopción 

do acordo de resolución do expediente, tendo en conta a proposta de resolución do instructor, xa 

asumida no seu día polo Pleno e o contido do dictame do Consello Consultivo. 

 

Vista a proposta da 1ª Tenente de Alcalde, que di: 

 
“(…) Resultando que tramitado procedemento de resolución do contrato de xestión do servizo do matadoiro 

por incumprimento do contratista, en data 22 de maio de 2013, por parte do Pleno da Corporación 

acordouse asumir a proposta de resolución do contrato emitida polo instructor do procedemento e dar 

traslado de dito acordo e de todo o expediente tramitado ó Consello Consultivo de Galicia para a emisión 

de dictame preceptivo previo á adopción do acordo de resolución do contrato por incumprimento, ós efectos 

de determinar os incumprimentos e responsabilidades do contratista, tendo rematado o contrato, durante a 

tramitación do procemento, por término do prazo. 

 

Resultando que en data 12 de agosto de 2013 tivo entrada neste Concello o dictame emitido polo Consello 

Consultivo de Galicia no expediente referenciado, informando favorablemente a proposta de resolución, a 

incautación das garantías constituídas, a indemnización en prol do Concello dos danos derivados da 

resolución, en canto exceda da garantía incautada, así como a declaración de prohibición de contratar 

inherente á resolución culpable do contrato. 

 

Tendo en conta toda a documentación e antecedentes obrantes no expediente, esta 1ª Tenente de Alcalde, en 

asunción de funcións da Alcaldía, por Decreto de 1 de agosto de 2013, propón ó Pleno da Corporación a 

adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Declarar o incumprimento das cláusulas sexta e sétima do contrato, así como o deber de 

entregar as instalacións ó remate do contrato en bo estado de conservación e funcionamento recollido nas 

cláusula3ª, 12ª e 17ª do prego de cláusulas administrativas. 

 

Segundo.- Declarar, en virtude do punto anterior, a existencia de causas de resolución por incumprimento, 

do contrato para a xestión mediante concesión do matadoiro comarcal de Viveiro, asinado en data 1 de 

abril de 1993, con D. Fernando de Sousa Lopes, do que se aceptou o cambio de titularidade da concesión a 

nome de SOUSARIAS S.L. en data 25 de xaneiro de 2002, sendo dende ese momento esta empresa a que 

realiza a explotación do matadoiro. 

 

Terceiro.- Declarar como débeda ante o Concello de Viveiro a seguinte: 

 

• D. Fernando de Sousa Lopes: 

 

Por falta de pago do canon correspondente á parcialidade do canon dos meses de decembro de 

2001 e xaneiro de 2002 a cantidade de 337,80 euros. 
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Pola débeda contraída coa Seguridade Social derivada da xestión do matadoiro a cantidade de 

16.845,82 euros. 

 

Total de débeda co Concello de Viveiro: 16.883,62 euros. 

 

 

• SOUSARIAS S.L.: 

 

Por falta de pago do canon correspondente á parcialidade do canon dos meses de febreiro de 2002 a 

decembro de 2002 a cantidade de 1.857,90 euros. 

 

Por falta de pago do canon correspondente á totalidade correspondente ós abonos deixados de percibir 

polo Concello dende o mes de marzo de 2009 ata este momento, tendo en conta que se trata dunha 

cuantía variable por corresponder unha cantiade por kg/canal, en función do estudo realizado dos datos 

da contabilidade sobre a media de ingresos anuais, a cantidade de 36.000 euros. 

 

Pola débeda contraída coa Seguridade Social derivada da xestión do matadoiro, a cantidade de 

50.522,21 euros. 

 

Total de débeda co Concello de Viveiro: 88.380,11 euros. 

 

 

A débeda acumulada por ambos coa Seguridade Social relativa á xestión do matadoiro, foi reclamada por 

esa entidade ó Concello de Viveiro como responsable subsidiario. Este Concello recurriu o pago desta 

débeda en vía xudicial, non se atopando neste momento resolta esta reclamación xudicial. Deste xeito a 

débeda co Concello por este concepto ten carácter provisional, adquirindo carácter definitivo e firmeza 

contra os empresarios no momento da resolución dictada en vía xudicial, o que debe ser notificado 

fehacientemente ós interesados, non podendo facerse efectiva reclamación algunha contra os mesmos por 

este concepto ata o momento no que a obriga de pago do Concello á Seguridade Social como responsable 

subsidiario adquira firmeza. 

 

Cuarto.- Acordar, en virtude da resolución do contrato por incumprimento do contratista, a incautación e 

posterior execución do aval constituído na Caixa Ourense, de data 15 de decembro de 1992, avalando a D. 

Fernando de Sousa Lopes e á súa esposa Dª. María Mercedes Arias Salgado, ante o Concello de Viveiro 

pola cantidade de 5.000.000 de pesetas (30.000 euros), en concepto de cobertura de responsabilidades pola 

explotación do matadoiro. 

 

Quinto.- Reclamar a SOUSARIAS S.L. a cuantía de 102.734,43 euros, correspondente ó custo dos arranxos 

e reparacións das instalacións do matadoiro, según consta no informe técnico obrante no expediente, tendo 

en conta que o contratista no momento de remate do contrato está obrigado a entregar as obras e 

instalacións no estado de conservación e funcionamento adecuados. 

 

Sexto.- Reclamar a SOUSARIAS S.L. a cuantía de 95.769,27 euros, correspondente á valoración do material 

retirado e dos desperfectos ocasionados nas instalacións, según consta no informe técnico obrante no 

expediente, tendo en conta que o contratista no momento de remate do contrato está obrigado a entregar as 

obras e instalacións no estado de conservación e funcionamento adecuados. 

 

Sétimo.- Notificar o acordo  que se adopte polo Pleno da Corporación de resolución do procedemento de 

rescisión do contrato por incumprimento a D. Fernando de Sousa Lopes, a SOUSARIAS S.L. e a Nova 

Galicia Banco. 
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Oitavo.- Declarar ó acordar a resolución por incumprimento do contrato, en virtude do artigo 67 do 

Decreto de 9 de xaneiro de 1953, polo que se aproba o Regulamento de Contratación das Corporacións 

Locais,  a inhabilitación de D. Fernando de Sousa Lopes e SOUSARIAS S.L. para contratar coa 

Administración Pública.(…)” 
 

Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 

 

Primeiro.- Declarar o incumprimento das cláusulas sexta e sétima do contrato, así como o deber de 

entregar as instalacións ó remate do contrato en bo estado de conservación e funcionamento 

recollido nas cláusula3ª, 12ª e 17ª do prego de cláusulas administrativas. 

 

Segundo.- Declarar, en virtude do punto anterior, a existencia de causas de resolución por 

incumprimento, do contrato para a xestión mediante concesión do matadoiro comarcal de Viveiro, 

asinado en data 1 de abril de 1993, con D. Fernando de Sousa Lopes, do que se aceptou o cambio de 

titularidade da concesión a nome de SOUSARIAS S.L. en data 25 de xaneiro de 2002, sendo dende 

ese momento esta empresa a que realiza a explotación do matadoiro. 

 

Terceiro.- Declarar como débeda ante o Concello de Viveiro a seguinte: 

 

• D. Fernando de Sousa Lopes: 

 

Por falta de pago do canon correspondente á parcialidade do canon dos meses de decembro 

de 2001 e xaneiro de 2002 a cantidade de 337,80 euros. 

 

Pola débeda contraída coa Seguridade Social derivada da xestión do matadoiro a cantidade 

de 16.845,82 euros. 

 

Total de débeda co Concello de Viveiro: 16.883,62 euros. 

 

 

• SOUSARIAS S.L.: 

 

Por falta de pago do canon correspondente á parcialidade do canon dos meses de febreiro de 

2002 a decembro de 2002 a cantidade de 1.857,90 euros. 

 

Por falta de pago do canon correspondente á totalidade correspondente ós abonos deixados de 

percibir polo Concello dende o mes de marzo de 2009 ata este momento, tendo en conta que se 

trata dunha cuantía variable por corresponder unha cantiade por kg/canal, en función do estudo 

realizado dos datos da contabilidade sobre a media de ingresos anuais, a cantidade de 36.000 

euros. 

 

Pola débeda contraída coa Seguridade Social derivada da xestión do matadoiro, a cantidade de 

50.522,21 euros. 

 

Total de débeda co Concello de Viveiro: 88.380,11 euros. 
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A débeda acumulada por ambos coa Seguridade Social relativa á xestión do matadoiro, foi 

reclamada por esa entidade ó Concello de Viveiro como responsable subsidiario. Este Concello 

recurriu o pago desta débeda en vía xudicial, non se atopando neste momento resolta esta 

reclamación xudicial. Deste xeito a débeda co Concello por este concepto ten carácter provisional, 

adquirindo carácter definitivo e firmeza contra os empresarios no momento da resolución dictada en 

vía xudicial, o que debe ser notificado fehacientemente ós interesados, non podendo facerse efectiva 

reclamación algunha contra os mesmos por este concepto ata o momento no que a obriga de pago 

do Concello á Seguridade Social como responsable subsidiario adquira firmeza. 

 

Cuarto.- Acordar, en virtude da resolución do contrato por incumprimento do contratista, a 

incautación e posterior execución do aval constituído na Caixa Ourense, de data 15 de decembro de 

1992, avalando a D. Fernando de Sousa Lopes e á súa esposa Dª. María Mercedes Arias Salgado, 

ante o Concello de Viveiro pola cantidade de 5.000.000 de pesetas (30.000 euros), en concepto de 

cobertura de responsabilidades pola explotación do matadoiro. 

 

Quinto.- Reclamar a SOUSARIAS S.L. a cuantía de 102.734,43 euros, correspondente ó custo dos 

arranxos e reparacións das instalacións do matadoiro, según consta no informe técnico obrante no 

expediente, tendo en conta que o contratista no momento de remate do contrato está obrigado a 

entregar as obras e instalacións no estado de conservación e funcionamento adecuados. 

 

Sexto.- Reclamar a SOUSARIAS S.L. a cuantía de 95.769,27 euros, correspondente á valoración do 

material retirado e dos desperfectos ocasionados nas instalacións, según consta no informe técnico 

obrante no expediente, tendo en conta que o contratista no momento de remate do contrato está 

obrigado a entregar as obras e instalacións no estado de conservación e funcionamento adecuados. 

 

Sétimo.- Notificar o acordo  que se adopte polo Pleno da Corporación de resolución do 

procedemento de rescisión do contrato por incumprimento a D. Fernando de Sousa Lopes, a 

SOUSARIAS S.L. e a Nova Galicia Banco. 

 

Oitavo.- Declarar ó acordar a resolución por incumprimento do contrato, en virtude do artigo 67 do 

Decreto de 9 de xaneiro de 1953, polo que se aproba o Regulamento de Contratación das 

Corporacións Locais,  a inhabilitación de D. Fernando de Sousa Lopes e SOUSARIAS S.L. para 

contratar coa Administración Pública. 

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 10:45 

horas do día 28 de agosto de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 

Secretaria, dou fe. 

 


