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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 15 DE MAIO DE 2012. 

   
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 
 
CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. 
Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, D. Bernardo José Fraga 
Galdo, Dª. Olaia Casas Chaves, D. Manuel Galdo Dopico, D. César Aja Mariño, D. Jaime Eduardo 
de Olano Vela, Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino Valentín García Paz, D. 
Antonio José Bouza Rodil, Dª. Cándida Méndez Salgado, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús 
Fernández Fernández. 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
D. Sergio Aguado Delicado (Interventor Acidental).  
 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 15 de maio de 
dous mil doce, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ó 
obxecto de celebrar a sesión ordinaria 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.  

 
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. 
 
Ratifícase por unanimidade a urxencia da sesión. 
 
 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 26/04/2012. 
 
Intervén D. Antonio José Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P. para sinalar 
queno punto 12 da acta, onde se di “ ...rogaría ó protavoz do i.V.i. a que, tendo en conta que un 
goberno non creo que pretenda atracar, retirase a moción e así o P.P. votaría a favor”, debería decir: 
“ ...rogaría ó protavoz do i.V.i. a que, tendo en conta que un goberno non creo que pretenda atracar, 
retirase a palabra atracar e así o P.P. votaría a favor” 
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Intervén Dª. Covadonga Viamonte Aguiar, en representación do grupo do P.S.O.E., para indicar que 
no punto 14, onde di “...as mulleres nos dez anos últimos aumentaron o 30% en marzo do 2009, 
557, no 2011, 752”, debe dicir “...respecto ás mulleres nos dez anos últimos aumentou o 
desemprego o 30% en marzo do 2009, 557, no 2011, 752”. 
 
Intervén D. Jesús Fernández Fernández, en representación do grupo municipal do i.V.i., sinalando 
que no punto 8 onde se di “Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. Jesús 
Fernández Fernández...”, debe dicir “Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. 
Guillermo Leal Arias...”, ó igual que sucede no punto 14. 
 
Realizadas estas salvidades o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda coas salvidades arriba 
referenciada aprobar a acta da sesión do 26 de abril de 2012. 
 
 
 
3.- CONCERTACIÓN DA OPERACIÓN ESPECIAL DE PRÉSTAMO A LONGO PRAZO 
PREVISTA NO REAL DECRETO-LEI 4/2012 E 7/2012. 
 
 
Vista a proposta do Sr. Acalde, D. Melchor Roel Rivas, en orde á aprobación da concertación de 
préstamo excepcional derivada do mecanismo de financiamento para o pagamento aos proveedores 
das entidales locais, en base ó Real Decreto-Lei 4/2012, 7/2012 e á Orde PRE/773/2012. 
 
Por parte da Alcaldía procédese á apertura do debate, que discorre do seguinte xeito: 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para indicar que existe unha proposta da Alcaldía en 
canto á adherirse ó contemplado nas medidas do goberno para o pago a proveedores, xa que contra 
todo pronóstico dalgúns, incluso publicado, o Plan de Axuste foi aprobado polo Ministerio. Indica 
que dos máis ou menos 7.200.000 euros de débeda que había nun inicio hoxe pásase ós 8.796.55,99 
euros, isto producto do cumprimento por parte Alcaldía de conformar as facturas rexistrdas que es-
taban pendentes de conformar e que tamén a través dun decreto ordenando a modificación dos erros 
por non conformidade de moitas certificacións que xa se enviaran. Apunta que foron conformadas 
todas as facturas agás a que contemplaban reclamacións sen existir facturas rexistradas e outra que 
ascendía a 400.000 das entigas pesetas, non se tratando dunha factura como tal senón dunha axuda 
referente ó concurso de miss españa, polo que non se trataba dunha factura senón dunha subven-
ción. Recalca que o resto están conformadas e incluídas no listado que xa aprobou o Ministerio, 
polo que se está á espera de que o ICO determine cales van ser as entidades ás que se vai distribuir, 
xa que a partir dos 5 millóns de euros de débeda o ICO reparte a débeda cos seus criterios. Sinala 
que existen noticias extraoficiais de que algunhas das entidades serían o BBVA, o Banco Santander, 
o Banco Popular, pero non se teñen aínda noticias oficiais. Engade que o tipo de interese será o do 
tesouro público máis 115 puntos pero estanse esperando noticias de última hora. Tamén aclara a 
unha pregunta do grupo do P.P. na Comisión sobre se había que refacer o Plan de Axuste, dicindo 
que cando daquela respostou non tiña coñecemento da última notificación do Ministerio de Facen-
da, que se recibiu no día de onte a última hora e que indica que non o haberá que refacer. Remata 
indicando que agora se presenta a aprobación deste crédito porque primeiro se aprobou polo Pleno o 
Plan de Axuste, senón xa non se houbese podido chegar a esta fase. 
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Intervén D. Antonio José Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P. para indicar 
que o seu grupo vai apoiar esta proposta da Alcaldía. 
 
Intervén Dª. Covadonga Viamonte Aguiar, en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E. para 
indicar que hai que ir a este crédito extraordinario e a favor da concertación do mesmo para facer 
fronte ás débedas que ten o Concello cos proveedores. 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, en representación do Grupo Municipal do B.N.G. para indicar 
que o seu grupo vai apoiar esta proposta. 
 
Intervén D. Guillermo Leal Arias, en representación do Grupo Municipal do i.V.i., para sinalar que 
o seu grupo tamén vai votar a favor desta proposta, pero sinalando que o que non haxa que refacer o 
Plan de Axuste é difícil para o Concello porque agora a débeda supón 1.500.000 euros máis que ó 
inicio. Apunta co tipo de interese nun 5%, tendo en conta que os dous primeiros anos son de caren-
cia, a cuantía a sufragar ó ano ascenderá a máis ou menos a 439.000 euros, pero a partires do 2º ano 
xa suporía unha cuantía aproximada de 1.340.000 euros, polo que a diferencia vai ser aproximada-
mente de 1.000.000 euros nos 8 anos. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para agradecer que prevalecese o sentido común en 
todos os grupos nesta votación a favor por unanimidade, apuntando que aínda que non haxa que 
refacer o Plan de Axuste, sí haberá que modificar o Orzamento, e axustalo á débeda dos 8 millóns e 
medio de euros.  
 
Non existindo máis debate sobre este asunto e contando con dictamen favorable da Comisión 
Informativa de Economía, procédese á súa votación, acordándose, por unanimidade, aprobar a 
proposta formulada pola Alcaldía: 
 
Primeiro.- Aprobar a operación de préstamo excepcional derivada do mecanismo de financiamento 
para o pagamento aos proveedores das entidades locais, cuxas condicións, de acordo co disposto na 
Orde PRE/773/2012, do 16 de abril, son básicamente as seguintes: 
 

a) Importe: 8.796.555,99 euros. 
 
b) Prazo das operacións. Un máximo de 10 anos con 2 anos de carencia na amortización de 

principal. 
 

c) Tipo de xuro. O equivalente ao custo de financiamento do Tesouro Público aos prazos 
sinalados máis unha marxe máxima de 115 puntos básicos á que se engadiría unha marxe de 
intermediación dun máximo de 30 puntos básicos. A operación formalizarase con aquela 
entidade que comunique o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas por medio do 
Instituto de Crédito Oficial. 

 
Segundo.- Facultar ó Alcalde tan amplamente e expresamente como en dereito fora necesario para a 
formalización da operación de préstamo e a sinatura de cantos documentos sexan necesarios en orde 
á execución do presente acordo. 
 
Terceiro.- Remitir unha copia do expediente tramitado ao órgano competente do Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 08:50 
horas do día 15 de maio de 2012, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 
Secretaria, dou fe. 
 
 


