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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 22 DE MARZO DE 2013. 

   
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, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano 

Vela, 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. 

 

INTERVENTOR ACCIDENTAL  
D. Sergio Aguado Delicado.  

 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 22 de marzo 

de dous mil trece, 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, 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.-  APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLO PLENO EN DATA 28 DE 
FEBREIRO DE 2013. 
 
Déixase a aprobación da acta para o seguinte pleno. 

 
2.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN 
 
Non existindo debate procédese á votación, acordándose ratificar a urxencia da sesión por unanimi-

dade. 

 

3.- DECLARACIÓN DA CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN DO 
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DO MATADOIRO E CONSERVACIÓN DE 
ACTOS E TRÁMITES. 
 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para concederlle a palabra á Secretaria Municipal ós 

efectos de explicar a caducidade do procedemento. 
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Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade para dicir que non existindo regulación 

específica sobre o prazo para a resolución do procedemento de resolución de contrato por incum-

primento na lexislación sobre contratación administrativa, se debe acudir ó prazo máximo para dic-

tar e notificar a resolución establecido na Lei 30/1992 (LRXPAC), que se establece en tres meses. 

Tendo en conta que transcorreron máis de tres meses dende o inicio do procedemento, procedería 

declarar a caducidade do mesmo. A LRXPAC prevé a posibilidade de conservación de actos e trá-

mites, polo que en consonancia con dita previsión, tal e como se recolle na propsota do instructor 

pode decretarse a conservación de todos os actos e trámites. 

 

Vista a proposta emitida polo instructor do procedemento, na que se indica, no tocante a este punto 

da orde do día: 

 
 
“(...) 
Tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
1.- En virtude do artigo 42 da LRXPAC a Administración está obrigada a dictar resolución expresa en todos 
os procedementos e a notificala calquera que sexa a súa forma de iniciación. O prazo máximo no que debe 
notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. Non 
estando regulado prazo máximo de resolución pola normativa específica de aplicación, debe terse en conta 
o preceptuado no punto 3 do referido artigo, que prevé que cando as normas reguladoras dos 
procedementos non fixen o prazo máximo, éste será de tres meses. 
 
2.- O artigo 44 da LRXPAC prevé que nos procedementos iniciados de oficio, o vencemento do prazo 
máximo establecido sen que se dictase e notificase resolución expresa nos procedementos en que a 
Administración exercite potestades sancionadoras ou en xeral de intervención, susceptibles de produciren 
efectos desfavorables ou de gravame, producirase a caducidade. Tendo en conta que o acordo de inicio do 
procedemento data do 17 de agosto de 2012, atópase sobrepasado o prazo de resolución polo que cómpre 
declarar a caducidade do procedemento, podendo acordarse no mesmo acto a apertura ou reinicio dun novo 
procedemento de resolución por incumprimento. Este acordo debe ser notificado ó interesado 
 
3.- O artigo 66 da LRXPA regula a conservación actos e trámites que se mantivesen igual, polo que a 
declaración de caducidade disporá a conservación dos actos e trámites que non varíen, que neste suposto 
serían todos os actos e trámites levados a cabo no procedemento de resolución, polo que se debe dispor a 
conservación de toda a tramitación e documentación obrante no expediente. 
(...) 
 
Proponse ó Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: 

 
PRIMEIRO.-  Declarar a caducidade do procedemento de resolución do contrato de xestión do servizo do 
matadoiro por incumprimento, iniciado por acordo do Pleno da Corporación de data 17 de agosto de 2013, 
polo transcurso de máis de tres meses dende o inicio do procedemento sen proceder á súa resolución e 
notificación. 
 
SEGUNDO.- Dispoñer a conservación de todos os actos, documentos e trámites existentes no procedemento 
de resolución do contrato por incumprimento.” 
 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
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PRIMEIRO.-  Declarar a caducidade do procedemento de resolución do contrato de xestión do 
servizo do matadoiro por incumprimento, iniciado por acordo do Pleno da Corporación de data 17 

de agosto de 2013, polo transcurso de máis de tres meses dende o inicio do procedemento sen 

proceder á súa resolución e notificación. 

 

SEGUNDO.- Dispoñer a conservación de todos os actos, documentos e trámites existentes no 
procedemento de resolución do contrato por incumprimento. 

 

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ós interesados. 
 

 

 

4.- NON CONTINUIDADE CO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DO MATADOI-
RO. 
 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para darlle a palabra á Secretaria Municipal, co ob-

xectivo de que explique este punto. 

 

Intervén a Secretaria Municipal para dicir que na proposta do instructor do procedemento de resolu-

ción do contrato por incumprimento se recolle a posta de manifesto ó contratista de que o acordo de 

inicio do procedemento de resolución do contrato por incumprimento do contratista, de data 12 de 

agosto de 2012, notificado ós interesados en data 21 de setembro de 2012 supón a comunicación 

por parte do Concello da súa clara proposición de rescindir o contrato, polo que non se producirá a 

prórroga automática do mesmo, que tería lugar o día 2 de abril, data na que o contrato rematará de 

todas formas a súa vixencia, independentemente do procedemento de resolución por incumprimen-

to. Indícase que o contrato establecía a prórroga automática por períodos de cinco anos se seis me-

ses antes o Concello non manifestaba a súa vontade de non seguir co contrato, vontade que manifes-

tou co inicio do procedemento de resolución por incumprimento. 

 

Vista a proposta da Alcaldía. 

 

Vista a proposta do instructor do procedemento de resolución por incumprimento, que no que se 

refire a este punto da orde do día di: 

 

“(...) 
4.- O contrato de xestión do servizo do matadoiro, asinado en data 1 de abril de 1993 establece que o prazo 
de duración do contrato será de quince anos, contados a partir do día seguinte ó da súa sinatura , 
prorrogándose automáticamente por prazo de cinco anos ata o máximo legal, se seis meses antes de rematar 
o mesmo ningunha das partes manifesta á outra a súa proposición de rescindir o contrato. En data 17 de 
agosto de 2012 acordouse polo Pleno da Corporación o inicio do procedemento de resolución do contrato 
por incumprimento, acordo que foi notificado fehacientemente ós interesados en data 21 de setembro de 
2012. Este acordo supón claramente a manifestación por parte do Concello da súa proposición de rescindir 
o contrato, pois o contrario suporía ir contra os propios actos. Este aspecto debe ser posto de manifesto no 
acordo do Pleno da Corporación no que se declare o reinicio do procedemento de resolución do contrato 
por incumprimento, notificándoselle ós interesados e concedéndolles un prazo de audiencia de dez días, 
previo á nova proposta de resolución do procedemento, en virtude do rtigo 84 da LRXPAC. Unha vez 
emitida a proposta de resolución no procedemento reiniciado deberá ser remitida xunto co expediente 
completo ó Consello Consultivo de Galicia para emisión de dictame, que será acompañado a dita proposta 
para a súa elevación ó Pleno da Corporación ós efectos de resolución do expediente.  
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(...) 
 
TERCEIRO.- Poñer de manifesto ó contratista que o acordo de inicio do procedemento de resolución do 
contrato por incumprimento do contratista de data 12 de agosto de 2012, notificado ós interesados en data 
21 de setembro de 2012, supón a comunicación por parte do Concello da súa proposición clara de rescindir 
o contrato, polo que non se producirá a prórroga automática do mesmo, que tería lugar o día 2 de abril, 
data na que o contrato rematará de todas formas a súa vixencia, independientemente do procedemento de 
resolución por incumprimento que se reinicia neste acto.” 
  

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

 

PRIMEIRO.- Poñer de manifesto ó contratista de que o acordo de inicio do procedemento de reso-

lución do contrato por incumprimento do contratista, de data 12 de agosto de 2012, notificado ós 

interesados en data 21 de setembro de 2012 supón a comunicación por parte do Concello da súa 

clara proposición de rescindir o contrato, polo que non se producirá a prórroga automática do mes-

mo, que tería lugar o día 2 de abril, data na que o contrato rematará de todas formas a súa vixencia, 

independentemente do procedemento de resolución por incumprimento 

 

SEGUNDO.- Notificar este acordo ó interesado. 

 

5.- REINICIO DO PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN 
DO SERVIZO DO MATADOIRO POR INCUMPRIMENTO DO CONTRATISTA. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para darlle a palabra á Secretaria Municipal para o 

resume deste punto. 

 

Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade para dicir que este punto está interrela-

cionado co punto primeiro, remitíndose ó indicado no mesmo, e engadindo que se recolle na pro-

posta do instructor o reinicio coa conservación de todos os actos e trámites levados a cabo, así como 

a concesión ós interesados dun prazo de audiencia de dez días previo á emisión da nova propsota de 

resolución que permita resolver o procedemento reiniciado, previa remisión ó Consello Consultivo 

de Galicia por existir oposición polo contratista. 

 

Vista a proposta da Alcaldía. 

 

Vista a proposta do instructor do procedemento, que di: 

 

“(...) 
En base ós seguintes ANTECEDENTES 
 
I.- Na sesión celebrada polo Pleno da Corporación en data 17 de agosto de 2012 acordouse iniciar o 
procedemento de rescisión 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, pasando a aceptarse o 
cambio de titularidade da concesión a nome de SOUSARIAS en data 25 de xaneiro de 2002, sendo dende ese 
momento esta empresa a que realiza a explotación do matadoiro. 
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II.-O referido acordo foi notificado a D. Fernando de Sousa Lopes en calidade de representante da empresa 
SOUSARIAS S.L. e a D. Fernando de Sousa Lopes en calidade de adxudicatario primitivo do contrato, así 
como a Nova Galicia Banco en calidade de avalista, indicándolles que todas as actuacións que se realicen 
na instrucción do procedemento de rescisión, así como a apertura do período de proba e o trámite de 
audiencia previo á resolución lles serían debidamente notificados. 
 
III.- No acordo de inicio do procedemento de rescisión nomeouse como instructor do procedemento a D. 
José Vivero Russo. 
 
IV.- Consta acreditado no acordo de inicio do procedemento de rescisión o incumprimento do contrato tanto 
por parte de D. Fernando de Sousa Lopes como de SOUSARIAS S.L. no tocante á cláusula sexta do 
contrato, pois non se realizou o pago do canon debido ó Concello na forma establecida, estando acreditada 
tal circunstancia mediante informe emitido polo Servizo de Intervención en data 28 de xuño de 2012, no que 
se indica que dende marzo de 2009 por parte do concesionario non se realizou o pago do canon, e que 
existen derertos pendentes de cobro polo canon correspondente de decembro de 2001 a decembro de 2002, 
ambos inclusive por importe de 2.195,72 euros.  
 
V.- No mencionado acordo tamén consta acreditada a reclamación por parte da Tesourería Xeral da 
Seguridade Social ó Concello, como responsable subsidiario, das débedas contraídas coa Seguridade Social 
por D. Fernando de Sousa Lopes e SOUSARIAS S.L. durante a xestión do matadoiro, ascendendo no caso do 
primeiro a 16.845,82 euros e no caso do segundo a 50.522,21 euros. 
 
VI.- As débedas reclamadas ó Concello pola Tesourería Xeral da Seguridade Social indican o 
incumprimento por parte de D. Fernando de Sousa Lopes e SOUSARIAS S.L. da cláusula sétima do contrato 
mediante a que tiñan como obriga o cumprimento das disposicións legais protectoras do traballo e da 
industria, as de previsión e seguridade social, en todos os seus aspectos e regulacións, así como toda a 
normativa de carácter hixiénico-sanitaria, relacionada co obxecto do contrato. 
 
VII.- Resultando que no acordo de inicio do expediente de rescisión do contrato, adoptado polo Pleno da 
Corporación en data 17 de agosto de 2012, se facultou ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, ós efectos de 
simple tramitación do procedemento, para levar a cabo toda a tramitación referente ós actos relativos á 
instrucción do procedemento e trámite de audiencia, en data 19 de novembro de 2012 dictouse Resolución 
pola Alcaldía en base á proposta emitida polo instructor do procedemento concedendo prazo de audiencia 
ós interesados, acordando a apertura de período de proba, solicitando os informes previstos para o 
procedemento de rescisión e informe técnico sobre a situación das instalacións. 
 
VIII.- Resultando que en virtude da citada Resolución se semitiron os seguintes informes: 
 
Informe sobre o procedemento de Resolución emitido pola Secretaria Xeral. 
Informe xurídico emitido pola encargada do Departamento de Servizos Xurídicos. 
Informe do arquitecto de obras referente ó estado no que se atopan as instalacións do matadoiro. 
 
Por parte dos interesados non se propuxeron probas. 
 
IX.- En data 11 de febreiro de 2013 dictouse Resolución por parte da Alcaldía de por á disposición dos 
interesados ó expediente inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución do procedemento. 
 
X.- Durante a tramitación do procedemento presentáronse as seguintes alegacións por parte de D. 
Fernando de Sousa Lopes: 
 
1.- En data 4 de outubro de 2012 recíbese escrito no que se alega a nulidade de pleno dereito do acordo do 
Pleno da Corporación de data 17 de agosto de 2012 polo que se inicia o procedemento de rescisión do 
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contrato de xestión do matadoiro. Ampara a nulidade na improcedencia do procedemento dictado, e indica 
que non podería iniciarse un procedemento de rescisión polo Pleno por entender que se mantén vivo o 
acordo de rescisión dictado pola Alcaldía en data 4 de xullo de 2012. 
 
2.- En data 10 de decembro de 2012 recíbese escrito de formulación de alegacións á resolución da Alcaldía 
de data 19 de novembro de 2012, manifestando que reitera a alegación de nulidade de pleno dereito do 
acordo do Pleno da Corporación de data 17 de agosto de 2012 polo que se inicia o procedemento de 
rescisión do contrato de xestión do matadoiro. Neste escrito alega a improcedencia da emisión de informe 
técnico sobre o estado no que se atopan as instalacións do matadoiro, indicando que o procedemento de 
rescisión se ampara nos presuntos incumprimentos do concesionario por falta de pago do canon e débedas 
coa Seguridade Social derivadas da explotación do matadoiro e non en como se atopen as instalación. 
Tamén se alega falta de procedencia dos motivos aducidos no acordo de incoación do procedemento para a 
rescisión do contrato en atención tanto ó articulado do contrato como ó prego de condicións unido ó 
mesmo, considerando improcedente a iniciación do procedemento de rescisión, pero non aducindo o porqué. 
  
3.- En data 13 de decembro presentouse escrito de recusación contra o instructor do procedemento 
entendendo que a rescisión do contrato era unha sanción e que o prego establecía que para a imposición de 
sancións sería instructor o Alcalde ou concelleiro delgado do servizo.  
 
XI.- Durante a tramitación do procedemento presentáronse as seguintes alegacións por parte de D. 
Fernando de Sousa Lopes en representación de SOUSARIAS S.L. 
 
1.- En data 4 de outubro de 2012 recíbese escrito no que se manifesta a nulidade de pleno dereito do acordo 
do Pleno da Corporación de data 17 de agosto de 2012 por inadecuación de procedemento e falta de 
competencia do órgano que dicta o acordo. Sinala neste escrito que según o artigo 109 do Real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas (RLCAP) a resolución do contrato acordarase polo órgano de contratación e 
conclúe que ó examinar o contrato se observa que dito órgano foi a Alcaldía. 
 
XII.- Por parte de Nova Galicia Banco non se presentaron alegacións no transcurso do procedemento. 
 
En base ós seguintes FUNDAMENTOS 
 
I.- No momento da sinatura do contrato a normativa de aplicación estaba composta polo Decreto 923/1965 
polo que se aproba o Texto articulado da Lei de Contratos do Estado, Decreto 3410/1975 polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Contratación do Estado, Decreto de 9 de xaneiro de 1953 polo que se 
aproba o Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, Decreto de 17 de xuño de 1955, polo que 
se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local 
e Real Decreto Lexislativo 781/1986, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legais 
vixentes en materia de réxime local. Na normativa reguladora dos contratos das Administracións Públicas, 
posterior á sinatura deste contrato, nas súas respectivas disposicións transitorias, establecíase que os 
contratos en curso se rexirían pola lexislación anterior, resultando de aplicación polo tanto ó presente 
procedemento de resolución a lexislación vixente no momento da súa sinatura. Aínda así, considerouse no 
momento do inicio do procedemento que tendo en conta que na lexislación aplicable non se recollía 
ningunha regulación especial para o procedemento de rescisión, senón que simplemente se establecía que se 
declararía a rescisión, parece que sen mási trámite, a única garantía de procedemento que podía ter o 
contratista eran as regras do procedemento xeral da LRXPAC, polo que se entendeu que en tanto non 
contradía en nada a normativa aplicable, se aplicase o procedemento recollido no Real Decreto 1098/2011, 
polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos (RLCAP). 
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II.- O Decreto 923/1965, de 8 de abril, polo que se aproba o Texto articulado da Lei de Contratos do Estado 
establece como causas de extinción do contrato de xestión de servizos públicos a resolución por 
incumprimento do empresario, indicando que a Administración decretará a perda da fianza sempre que o 
contrato se declare resolto por culpa do empresario, ademáis de prever que o empresario deberá aboar á 
Administración os danos e prexuízos que efectivamente lle tivese ocasionado, indicando que o empresario 
debe entregar as obras e instalacións a que esté obrigado con arranxo ó contrato e no estado de 
conservación e funcionamento adecuados. O artigo 223 do Decreto 3410/1975 polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Contratación do Estado tamén prevé como causa de extinción do contrato de xestión 
de servizos públicos a resolución por incumprimento do contratista.  
 
III.- O Regulamento de Contratación das Corporacións Locais do ano 1953 establece no artigo 65 que se o 
contratista incumple as obrigas que lle incumban a Corporación está facltada para declarar a resolución do 
contrato. Esta norma tamén indica que cando a Corporación acorde a resolución do contrato por 
incumprimento do contratista, conlevará a perda da garantía provisional ou definitiva, e no suposto de ésta 
resultar insuficiente para facer efectivas as responsabilidades do contratista, procederase contra os demáis 
bens do interesado. 
 
IV.- Na normativa de aplicación ó contrato de xestión do matadoiro non se recolle ningún tipo de 
procedemento a seguir para levar a cabo a rescisión, considerando de aplicación o réxime xeral do 
procedemento administrativo común previsto na Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Como se sinalou no punto I, en garantía do contratista, 
e tendo en conta a non existencia de regulación dun procedemento de resolución do contrato no momento da 
súa sinatura, contando única e exclusivamente coa regulación do procedemento xeral da Lei 30/1992, o que 
levaría a que o contratista non contaría cun procedemento específico para a resolución co que non estaría 
amparado polas garantías que o mesmo establece, enténdese que en prol destas mesmas garantías, e 
resultando ser un proceso específico que en nada contradí a normativa vixente no momento da celebración 
do contrato, senón que simplemente desenvolve aquela, debe seguirse a regulación para o procedemento de 
resolución prevista no Real Decreto 1098/2001, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de 
Contratos das Administracións Públicas. 
   
V.- Na Lei 30/1992, dentro da instrucción do procedemento, nos artigos 80 e 81 regúlase a proba, para o 
suposto de que cando a Administración non teña por certos os feitos alegados polos interesados ou a 
natureza do procedemento o esixa, o instructor do mesmo acorde a apertura dun período de proba por un 
prazo non superior a 30 días nin inferior a 10, a fin de que se podan practicar cantas xulgue pertinentes, 
regulándose no artigo 81 a realización da práctica da proba.  
 
VI.- Nos artigos 82 e 83 da Lei 30/1992 establécese na fase de instrucción do procedemento a posibilidade 
da solicitude de informes que se xulguen necesarios para resolver, fundamentando no seu caso a 
conveniencia de reclamalos. 
 
VII.- Os feitos que levan ó incrumprimento da cláusula sexta e sétima do contrato resultan acreditados 
mediante a documentación obrante no expediente (por un lado o informe emitido pola Intervención referente 
ás débedas procedentes do canon, e por outro lado a reclamación da Tesourería Xeral da Seguridade Social 
da débeda orixinada polo concesionario durante a execución do contrato) non téndose considerado no 
transcurso do procedemento necesaria a solicitude de máis informes nin a realización de probas ó efecto, 
tendo por acreditados tales feitos no que respecta ó incumprimento de ámbalas dúas cláusulas, tanto por 
parte de D. Fernando de Sousa Lopes, como de SOUSARIAS S.L. 
 
VIII.- Na normativa referenciada indícase que o empresario debe entregar as obras e instalacións a que esté 
obrigado con arranxo ó contrato e no estado de conservación e funcionamento adecuados, e ós efectos de 
comprobar o estado no que se atopan neste momento as instalacións do matadoiro, extremo para o que se 
considerou necesario recabar informe técnico sobre o estado das mesmas, ó amparo do artigo 82 da Lei 
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30/1992, por ser necesario coñecer este extremo antes de proceder, no seu caso, á resolución do contrato, ós 
efectos de delimitar a existencia ou non de responsabilidades por parte do concesionario. 
 
IX.- No Real Decreto 1098/2001, no artigo 109, prevese a necesidade de acordar a audiencia ó interesado e 
a audiencia á entidade avalista no suposto de propor a incautación da garantía. 
 
X.- A normativa de aplicación a este contrato, reseñada no acordo de inicio de rescisión do contrato así 
como no presente documento, establece que nos supostos de resolución por incumprimento do contratista a 
Administración decretará a perda da fianza, ademáis de prever que o empresario deberá aboar á 
Administración os danos e prexuízos que efectivamente lle tivese irrogado, debendo entregar as obras e 
instalacións a que esté obrigado con arranxo ó contrato no estado de conservación e funcionamento 
adecuados, e tendo en conta que o incumprimento por parte do contratista, de inicio, está xustificado no 
expediente, polo que en virtude de dita normativa a Administración debe decretar a perda da fianza, non 
establecéndose esta medida como unha potestade discrecional da Administración “poderá decretar”, senón 
que se establece de xeito imperativo “decretará”. 
 
Resultando acreditados nesta instrucción os feitos que dan lugar ó incumprimento do contrato por falta de 
pago do canon e incumprimento das obrigas de pago á Seguridade Social, e que o incumprimento por parte 
do contratista é causa de resolución do contrato, e unha vez tramitado o expediente de rescisión conforme á 
normativa aplicable por parte desta instrucción enténdese que procede acordar a rescisión do contrato, en 
base ós seguintes ARGUMENTOS e coa seguinte MOTIVACIÓN: 
 
A.- Resulta totalmente acreditado o incumprimento do contratista respecto á falta de pago do canon e ás 
débedas contraídas coa Seguridade Social derivadas da xestión do matadoiro, según o seguinte desglose: 
 
Por parte de D. Fernando de Sousa Lopes non se ingresou ó Concello a parte correspondente ó canon dos 
meses de decembro de 2001, xaneiro de 2002 e a cuantía correspondente do 1 ó 25 de febreiro de 2002, 
momento no que a xestión pasa a ser titularidade de SOUSARIAS S.L. Tamén acumula unha débeda ante a 
Seguridade Social derivada da xestión do matadoiro que ascende a 16.845,82 euros, a cal foi reclamada ó 
Concello como responsable subsidiario. 
 
Por parte de SOUSARIAS S.L. non se ingresou no Concello a parte correspondente ós días do mes de 
febreiro de 2013, dende o momento no que pasou a ser titular da xestión (25 de febrerio), e o canon dos 
meses de marzo de 2002 a decembro de 2002, ambos incluídos, e dende o mes de marzo de 2009 ata este 
momento. Tamén acumula unha débeda ante a Seguridade Social derivada da xestión do matadoior que 
ascende a 50.522,21 euros, a cal foi reclamada ó Concello como responsable subsidiario. 
 
 
B.- O artigo 70 da lei 30/1992 establece que os interesados poderán en calquer momento do procedemento 
anterior ó trámite de audiencia aducir alegacións e aportar documentos ou outros elementos de xuízo, que 
serán tidos en conta polo órgano competente ó redactar a proposta de resolución. En virtude deste precepto 
deben analizarse as alegacións manifestadas polos interesados ó longo do procedemento, excepto as que xa 
tiñeron resolución expresa no momento da súa presentación como é o caso da non aceptación da 
recusación, que foi resolta en data 17 de decembro de 2012. 
 
Análise das alegacións formuladas polos interesados: 
 
NULIDADE DE PLENO DEREITO ALEGADA POR D. FERNANDO DE SOUSA LOPES E SOUSARIAS. 
  
A nulidade alegada por ambos interesados baseábase na inadecuación do procedemento e na falta de 
competencia do órgano que dictou o acordo de inicio do procedemento de rescisión, poñendo de manifesto a 
existencia doutro acto vivo de acordo de inicio de rescisión do contrato dictado pola Alcaldía en data 4 de 
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xullo de 2012, acordo que foi arquivado en data 13 de agosto por aceptación de recurso de reposición 
interposto por D. Fernando de Sousa Lopes. Tamén se fundamenta a falta de competencia afirmando que 
basta con examinar o contrato para concluir que o órgano de contratación foi a Alcaldía. 
 
Respecto ás alegacións de nulidade de pleno dereito do procedemento de rescisión do contrato acordado 
polo Pleno da Corporación en data 17 de agosto de 2012 hai que deixar claro que as causas de nulidade de 
pleno dereito dos actos administrativos atópanse recollidas de forma taxativa no artigo 62.1 da lei 30/1992. 
Según as alegacións indicadas consideran os interesados que o acto de inicio do procedemento sería dictado 
por órgano manifestamente incompetente e prescindindo total e absolutamente de procedemento 
establecido. 
 
Respecto á primeira cuestión cabe sinalar que o órgano competente para a resolución dos contratos é o 
órgano de contratación, o que se recolle no artigo 109 do RLCAP, aducido precisamente polo interesado 
para alegar a incompetencia. O órgano de contratación non é a persoa física que asina un determinado 
documento como pode ser neste caso o contrato, senón o órgano competente para levar a cabo o proceso de 
contratación e a adxudicación do contrato que logo asinará o Alcalde, como non podía ser doutro xeito, 
como representante do Concello. O expediente de contratación que levou á sinatura do contrato que nos 
ocupa foi tramitado polo Pleno da Corporación, como órgano competente para a súa tramitación, tal e 
como se recolle no prego de cláusulas administrativas, aprobado polo Pleno e que rixen o contrato, polo 
que é o Pleno o órgano competente para a resolución do contrato, non existindo por tanto causa de nulidade 
por incompetencia do órgano. 
 
Respecto á segunda cuestión hai que destacar que o procedemento para a rescisión deste contrato se rixe 
pola normativa vixente no momento da súa celebración, que como quedou exposto nos antecedentes non 
regulaba ningún procedemento específico, co que quedaría cumplido o procedemento simplemente con 
seguir as bases xerais establecidas na Lei 30/1992 para calquer tipo de procedemento, xa que a normativa 
de aplicación indica que ante o incumprimento do empresario a Administración declarará a resolución do 
contrato, parece que sen máis trámite. Pola contra este Concello, en aras á maior garantía do interesado 
entendeu que debería aplicarse o procedemento previsto no RLCAP, polo que, paradóxicamente, aínda se 
dotou aínda de máis garantías ó procedemento de aplicación. Deste xeito o acordo de inicio do 
procedemento adoptadopolo Pleno da Corporación en data 17 de agosto de 2012 foi adoptado polo órgano 
competente e tramitado cumprindo as prescripcións de procedemento da LRXPAC e do RLCAP, polo que 
non existiría causa de nulidade por prescindir total e absolutamente de procedemento establecido. Parece 
que os interesados poden pretenden coas súas alegacións fundamentar a afirmación de prescindir total e 
absolutamente de procedemento establecido na manifestación de que, previo ó acordo plenario de inicio do 
procedemento de rescisión se adoptara resolución de inicio deste procedemento pola Alcaldía, resolución 
que entenden vixente. Resulta a todas luces curioso que esta alegación se argumente a parte de por D. 
Fernando de Sousa Lopes, por SOUSARIAS S.L., cando esta empresa non tiña coñecemento desa 
Resolución. Respecto a esta cuestión cabe en primeiro lugar decir que esta manifestación en ningún 
momento pode supoñer que o procedemento seguido para a rescisión prescindise total e absolutamente de 
procedemento establecido, pois como se afirmou seguiu o procedemento establecido e a maiores incluso 
adoptou as garantías para o concesionario do RLCAP. Unha vez constatada a non existencia de causa 
algunha de nulidade, a maior abundamento aclarar  que o acordo de inicio do procedemento dictado pola 
Alcaldía foi recorrido en reposición por D. Fernando de Sousa Lopes alegando precisamente que dende o 
25 de xaneiro de 2002 a xestión do servizo do matadoiro pasara a ser de SOUSARIAS S.L.. O acordo de 
inicio é un acto de trámite pero tendo en conta que por erro se lle concedeu posibilidade de recurso en prol 
do administrado o mesmo foi admitido a trámite e vistos os argumentos manifestados de que o novo titular 
da xestión do servizo era SOUSARIAS S.L., en aras a que o novo titular da xestión non vise mermados os 
seus dereitos visto que non se recollera na parte dispositiva da resolución este extremo e a confusión que 
podía xerar, admitíronse os argumentos expostos e aceptouse o recurso de reposición  no que se solicitaba o 
arquivo da resolución dictada, resolvendo deste xeito o arquivo do procedemento. Esta resolución de 
arquivo, estimando a petición do recurrente, sorprendentemente, foi recorrida posteriormente por éste, 
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sendo desestimada e estando neste momento a resolución de arquivo recorrida en vía xudicial, o que non 
impide a executividade dos actos, prevista no artigo 56 da LRXPAC, polo que a resolución de arquivo é 
executiva dende o momento no que foi dictada, non podendo alegar que se atopa vivo este procedemento, 
tendo así mesmo en conta que a interposición dun recurso non suspende a execución dos actos, como así o 
prevé o artigo 11 da LRXPAC. Por outra banda convén salientar que o feito de que nun primeiro momento 
se dictase o acordo de inicio do procedemento por parte da Alcaldía  nada ten que ver co órgano 
competente para a rescisión do contrato, que é o Pleno da Corporación, senón que aínda dictada por 
economía procesal a resolución de inicio pola Alcaldía, esta tería que ser logo ratificada polo Pleno, tendo 
así mesmo que concluir a resolución do procedemento tamén no Pleno da Corporación.  A resolución dun 
contrato só pode acordarse polo órgano de contratación que neste caso é o Pleno, podendo éste facultar ó 
Alcalde, por economía procesal para levar a cabo a tramitación do procedemento ata o momento da 
resolución, tal e como se fixo no acordo do 17 de agosto, ó establecer a lexislación quen é o órgano 
compentente para a resolución do contrato, pero non obrigando a que sexa éste o que leve a cabo toda a 
tramitación, o que ralentizaría a todas luces o funcionamento da Administración. Así as cousas a resolución 
de inicio do procedemento de rescisión adoptada pola Alcaldía tiña que ter confirmada posteriormente polo 
Pleno, polo que as alegacións referentes a que no suposto de que se estime en vía judicial a pretensión do 
recurrente de manter vivo o acordo da alcaldía de inicio do procedemento en nada variaría a tramitación 
seguida para a resolución do contrato, xa que en virtude do artigo 66 da LRXPAC conservaríase toda a 
tramitación seguida ata o momento porque en nada tería variado. 
 
IMPROCEDENCIA DA SOLICITUDE DE INFORME TÉCNICO SOBRE O ESTADO DAS INSTALACIÓNS 
ALEGADA POR D. FERNANDO DE SOUSA LOPES 
 
Por parte de D. Fernando de Sousa Lopes maniféstase  que o procedemento de rescisión do contrato se 
ampara na alegación de falta de pago do canon e débedas coa Seguridade Social derivadas da explotación 
do matadoiro e polo tanto en presuntos incumprimentos do concesionario, sinalando que non se amparou o 
inicio do procedemento en como se atopasen ou deixasen de atopar as instalacións do matadoiro, 
considerando improcedente o informe técnico sobre o seu estado. 
 
Respecto a esta alegación hai que sinalar que o informe solicitado sobre o estado no que se atopan as 
instalacións do matadoiro é necesario para coñecer este extremo antes de proceder á resolución do 
contrato, ós efectos de delimitar a existencia ou non de responsabilidades por parte do concesionario. Os 
motivos da solicitude deste informe, recollidos na Resolución da Alcaldía de data 19 de novembro de 2012 
foron notificados ó interesado. O procedemento iniciado para a resolución do contrato iniciouse polo 
coñecemento por parte do Concello de incumprimentos do concesionario, tanto no tocante ó pago do canon 
como ás débedas contraídas coa Seguridade Social. Outra cousa diferente é que o concesionario, tal e como 
se recolle no prego de cláusulas administrativas que rexen o seu contrato, ten como obriga o mantemento en 
perfecto estado de conservación e funcionamento os bens propiedade municipal dos que ten o seu uso 
durante a concesión, debendo ser devoltos no momento de extinción da concesión nas debidas condicións de 
utilización. Esta obriga tamén se recolle no Decreto 923/1965, de 8 de abril, polo que se aproba o Texto 
Articulado da Lei de Bases de Contratos do Estado. Por tanto o concesionario é suficientemente coñecedor 
da súa obriga de manter as instalacións en bo estado de conservación e funcionamento e de que no momento 
de extinción da concesión deben ser devoltos nas debidas condicións de utilización, polo que para precisar 
que este extremo se cumpra, e o Concello reciba os bens nas debidas condicións de uso é necesario informe 
técnico sobre o seu estado, xa que se trata de corroborar a posible existencia de responsabilidades do 
contratista por este aspecto. O incumprimento polo cal se resolve a concesión é pola falta de pago do canon 
e débedas coa Seguridade Social derivadas da xestión do matadoiro, pero no momento da resolución do 
contrato hai que verificar se as instalacións van ser devoltas no estado correcto conforme á lexislación e ó 
contrato, por tratarse dunha responsabilidade do contratista o ser devoltas en perfectas condicións de uso. 
  
C.- Co acordo de rescisión do contrato debe realizarse pronunciamento sobre a procedencia da incautación 
da garantía e a existencia de responsabilidades de indemnización ó Concello. 
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Resultando que o contrato se resolve por incumprimento do contratista e tendo en conta que o Decreto 
923/1965, de 8 de abril, polo que se aproba o Texto Articulado de Bases de Contratos do Estado establece 
que a Administración decretará a perda da fianza sempre que o contrato se declare resolto por culpa do 
empresario. Esta previsión tamén se recolle no Decreto 3410/1975, de 25 de novembro, polo que se aproba 
o Regulamento Xeral de Contratación do Estado, e o Decreto de 9 de xaneiro de 1953, polo que se aproba o 
Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, cómpre concluir que neste suposto debido ó 
incumprimento do contrato debe decretarse a perda da garantía constituída no seu día por D. Fernando de 
Sousa Lopes en “Caixa Ourense”, por importe de 30.000 euros.  
 
D.- Débedas ante o Concello por parte de D. Fernando de Sousa Lopes e SOUSARIAS S.L.: 
 
D. Fernando de Sousa Lopes acumula unha débeda por impago do canon, correspondente ós meses de 
decembro de 2001 e xaneiro de 2002. Por impagos á Seguridade Social relativos á xestión do matadoiro, 
reclamados ó Concello como responsable subsidiario, 16.845,82 euros.  
Consta según informe de Intervención que se acumula unha débeda de 2.195,72 euros correspondentes ós 
meses de decembro de 2001 a decembro de 2002 ambos incluídos, e non tendo constancia no concello de 
documentación que acredite a cuantía a imputar a cada mes, considérase que o criterio máis xusto sería 
prorratear a partes iguais por mes o montante total, resultando unha débeda mensual, por este período que 
se adebeda de xeito parcial, por cuantía de 168,90 euros. Deste xeito a parte correspondente a D. Fernando 
de Sousa Lopes ascende a 337,80 euros polos meses de decembro de 2001 e xaneiro de 2002. 
  
Estas débedas quedarían saldadas co Concello coa incautación da garantía existente a favor do interesado e 
que se incauta por resolverse o contrato por incumprimento.  
 
SOUSARIAS S.L. acumula unha débeda por impago do canon, dende febreiro a decembro de 2002, ambos 
incluidos, que según o prorrateo por mes da débeda parcial indicado,  ascende a unha cuantía de 1.857,90 
euros, e dende o mes de marzo de 2009 ata a actualidade. Según os datos obrantes na contabilidade 
municipal víñase percibindo unha media anual total de abono de 9.000 euros en concepto de canon. Este 
canon era variable porque consistía no pago dunha cuantía en función dos kilos/canal sacrificados. 
Estímase polo tanto, en función dos anos abonados, que correspondería unha media de 9.000 euros. Tendo 
en conta este dato o Concello dende o mes de marzo de 2009 ata este momento deixaría de ingresar 36.000 
euros. Por impagos á Seguridade Social relativos á xestión do matadoiro, reclamados ó Concello como 
responsable subsidiario, 50.522,21 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. Cabe reseñar que o carácter de provisional desta débeda polos motivos 
expostos en nada inflúe na constatación do incumprimento por este motivo por parte do contratista, pois 
queda constatado que incumpriu a obriga imposta no contrato e prego de cumprir as disposicións legais 
vixentes en materia de previsión e seguridade social en todos os seus aspectos e de estar ó corrente das súas 
obrigas fiscais co  Concello, e a Seguridade Social, independentemente de que para resarcirse o Concello 
desta débeda a pagar como responsable subsidiario á Seguridade Social deba ter firmeza a resolución de 
obriga ó pago como responsable subsidiario.  
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E.- O concesionario, según se establece no contrato e prego de cláusulas administrativas, no momento de 
remate do contrato debe deixar as instalacións en bo estado de uso. No prego estabécese así mesmo que as 
instalacións deberán ser revertidas ou devoltas ó Concello en perfectas condicións de uso e dos gastos que 
sexa preciso realizar para subsanar as deficiencias que se observen responderá o contratista.  Para o 
coñecemento deste extremo, solicitouse informe ó arquitecto de obras, do que se desprende que as 
instalacións do matadoiro non se atopan en bo estado de conservación, precisando da realización de obras 
de reparación por un importe de 102.734,43 euros. Tendo en conta que dende o ano 2002 a xestión do 
matadoiro se leva a cabo por SOUSARIAS S.L., sendo éste o novo titular da xestión do servizo, 
correspóndelle entregar as instalacións en perfecto estado de utilización, polo que sendo precisas obras por 
importe de 102.734,43 euros. Non consta no expediente de contratación a existencia de póliza de 
responsabilidade civil por parte do contratista para responder ante o Concello dos danos ou deterioros nas 
instalacións, polo que esta cuantía débelle ser reclamada a SOUSARIAS S.L.  
 
 
F.- Oposición por parte dos interesados. 
 
En data 6 de marzo de 2013 recíbese escrito de oposición á rescisión por parte de D. Fernando de Sousa 
Lopes (Nº de rexistro de entrada 1.515), manifestando a súa oposición á rescisión en atención a motivos 
formais e sustantivos, que se tratan a continuación: 
 
OPOSICIÓN POR MOTIVOS FORMAIS: Nulidade de pleno derieto do acordo do Pleno do Concello de 
Viveiro de data 17 de agosto de 2012. 
 
Respecto ós motivos formais sinalar que se alega nulidade de pleno dereito do acordo do Pleno da 
Corporación de data 17 de agosto de 2012, asunto que se considera suficientemente rebatido no corpo do 
presente escrito.  Aínda así, cabe volver a reiterar brevemente o porqué non existe a nulidade alegada. O 
contratista basea a nulidade do acordo plenario de inicio do procedemento en que previamente se había 
dictado resolución de inicio por parte da Alcaldía, resolución que o interesado recurriu en reposición 
argumentando que o titular da xestión dende o 25 de xaneiro de 2002 era SOUSARIAS S.L. Ante este 
argumento, aínda que o acordo de inicio é un acto de trámite e non susceptible de recurso, tendo en conta 
que por erro se lle había concedido, en prol do administrado admitiuse a trámite, e observando os 
argumentos esgrimidos, para non perxudicar ó novo titular e puidese estar ó tanto de todas as actuacións 
dende o primeiro momento, ós efectos de garantir en todo caso os seus dereitos, aceptouse o recurso 
interposto no que se solicitaba o arquivo, e dictouse resolución de arquivo, recurríndose polo interesado 
sorprendentemente a resolución de arquivo que foi dictada aceptando o seu recurso de reposición contra o 
inicio do procedemento. O recurso de reposición contra o arquivo foi desestimado, e esta resolución de 
arquivo do procedemento é a que agora o interesado impugnou na vía contencioso administrativa. Alega 
nulidade do acordo plenario baseándose en que non é firme a resolución de arquivo, polo que aínda se 
atopa vivo o primeiro procedemento iniciado. Esta afirmación non é certa, pois precisamente a 
executividade dos actos administrativos leva a afirmar todo o contrario, os actos administrativos son 
executivos, presúmense válidos e producen efectos dende a data na que se dicten, polo que a resolución que 
declara o arquivo é plenamente executiva, presúmese válida e produce os seus efectos dende a data da 
mesma, así se recolle no artigo 56 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Adminsitracións Públicas e do Procedemento Adminsitrativo Común. Ademáis a interposición de calquer 
recurso non suspende a executividade do acto impugnado, tal e como se prevé no artigo 111 da referida 
norma. Outro argumento esgrimido para alegar a nulidade é que no supsoto de que se estimase na vía 
contencioso-adminstrativa o recurso do interesado e se considerase que non procedía o arquivo debería 
seguirse coa tramitación do procedemento de rescisión, sinalando o alegante que entón se duplicarían os 
procedementos se se mantén o procedemento iniciado polo Pleno, fundamentando por este motivo a 
nulidade do presente procedemento. Deixar claro que non resulta certa a duplicidade de procedementos 
manifestada polo interesado, xa que o órgano competente para acordar a resolución do contrato de xestión 
do servizo do matadoiro é o Pleno da Corporación, polo que o acordo de rescisión ten que ser dictado por 
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dito órgano. Deste xeito o inicio do procedemento acordado por economía procesal mediante resolución da 
Alcaldía, tiña que ser posteriormente ratificado polo Pleno da Corporación, en función da previsión para o 
inicio dos procedementos da LRXPAC. Así as cousas en ningún caso, aínda que o recurso na vía 
contencioso-administrativa sexa aceptado, modificaría en nada ó procedemento iniciado por acordo 
plenario de data 17 de agosto de 2013, pois o acordo de inicio pola Alcaldía que se pretende facer revivir na 
vía xudicial tiña que ser ratificado posteriormente polo Pleno, o que conleva a que a tramitación que 
houbese que realizar fose exactamente a mesma, polo que a tramitación e conclusión do procedemento non 
ía variar, e asemade os actos e trámites realizados cuio contido se houbese mantido igual, que neste caso 
serían todos, conservaríanse, tal e como establece a normativa sobre procedemento (LRXPAC). Por outra 
banda, a maior abundamento, resulta a todas luces claro, que independientemente do manifestado, 
tampouco incorrería en nulidade o acordo plenario, pois non incurre en ningunha das causas de nulidade 
do artigo 62.1 da LRXPAC, contempladas como causas taxativas, non incorrendo en ningunha delas. 
Alegábase noutros escritos do interesado a concurrencia da falta de competencia do órgano, o que está 
claro que non sucede, pois a resolución debe acordarse polo órgano de contratación, sendo éste o Pleno, 
alegando tamén que se dictara prescindido total e absolutamente de procedemento establecido, o que 
tampouco sucede, pois acordouse iniciar o proceso de resolución do contrato polo Pleno da Corporación, 
seguindo a tramitación establecida na LRXPAC de aplicación, continuando a tramitación según a citada 
normativa e a previsión do RLCAP en garantía do contratista. Polo tanto de todo o exposto a modo de 
resume sobre a nulidade tantas veces alegada e reiterada polo interesado resulta totalmente constatada a 
súa inexistencia así como tamén a inexistencia de incongruencia algunha aínda que se aceptase o seu 
recurso na vía xudicial, pois a tramitación realizada seguiría conservándose, a maiores de que o acordo de 
inicio da Alcaldía que se pretende facer valer tiña que ser posteriormente confirmado polo pleno, polo que 
en nada variaría a tramitación realizada, a parte de volver a resaltar que a resolución de arquivo que se 
recorreu foi dictada precisamente en aceptación do recurso interposto polo interesado, o que leva a facer 
pensar a esta Adminsitración que o interesado está a intentar sen fundamentación algunha, poñer trabas á 
rescisión do contrato e dilatar o procedemento, recorrendo incluso unha resolución que se dicta en 
aceptación dos argumentos do seu recurso. 
 
OPOSICIÓN POR MOTIVOS SUSTANTIVOS: Falta de causa que xustifique a rescisión do contrato. 
 
Polo que respecta ós motivos sustantivos que se alegan sinalar que se manifesta a falta de causa que 
xustifique a rescisión do contrato. Chégase a este argumento nas alegacións presentadas en base a unha 
análise da lexislación aplicable a este contrato. Indica que son causas de rescisión as contempladas como 
tal no contrato ou supletoriamente as previstas como tal na normativa. Neste punto xa cabe rebatir que a 
normativa de aplicación ó contrato non establece as causas de resolución previstas na mesma como de 
aplicación supletoria ás previstas no contrato, senón que de xeito indistinto se enumeran as causas de 
resolución por incumprimento, recollendo varias causas e entre elas tamén as previstas como tal 
expresamente no contrato, polo que a aplicación das causas de resolución previstas no contrato como tales 
non prima sobre as previstas na normativa, senón que todas elas se recollen como causas de resolución, 
podendo aplicarse indistintamente unha ou outra según concurran en cada caso. A maior abundamento, na 
cláusula 17 do prego, dedicada á extinción do contrato e alegada polo interesado, recóllense tres cuasas de 
rescisión por incumprimento, sinalando que éstas serán causas de resolución, ademáis das establecidas nos 
artigos 75 da Lei de Contratos do Estado e 223 do seu Regulamento. Logo da afirmación errónea 
manifestada sobre a aplicación das causas de resolución, o escrito de alegacións baséase en enumerar as 
causas de resolución contempladas no contrato e en ir desmentindo a concurrencia neste caso de algunha 
delas, pasando posteriormente a enumerar as causas de resolución previstas no Real Decreto Lexislativo 
3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, para desmentir tamén 
a concurrencia neste caso de algunha de delas, concluíndo que en virtude do analizado non existe causa de 
resolución do contrato por incumprimento. Entende o interesado que os incumprrimentos sinalados polo 
Concello só poderían en todo caso levar á instrucción do oportuno expediente sancionador, en virtude da 
cláusula 16 do prego, pasando a analizar as causas que poderían conlevar a unha sanción e os tipos de 
infraccións, manifestando que nesta cláusula do prego se prevé que a comisión de dúas infraccións moi 
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graves podería ser sancionada coa rescisión do contrato, para argumentar que non se instruiu ningún 
procedemento sancionador polo que, aínda que as infraccións cometidas fosen moi graves, o que habería 
que discutir, non podían conlevar á rescisión sen o previo expediente sancionador. Obsérvase pois, 
claramente, como polo interesado se quere facer ver á Administración que non existiu causa de rescisión 
algunha que esteña penada coa rescisión do contrato, o que se alega, con moita astucia pola súa parte, 
analizando as que di serían as únicas causas de rescisión para constatar que non se aplican ó caso para 
rematar inmiscuíndose dun xeito moi suspicaz no ámbito das infraccións e sancións, con total ánimo de 
confundir sobre o incumprimento existente e as súas consecuencias. Así obsérvase como intencionadamente 
no comezo da exposición da súa oposición por falta de causa que xustifique a rescisión do contrato se 
menciona dun xeito moi simple e pasándoo por alto que tamén son causas de resolución do contrato as 
contempladas na normativa, aínda que manifesta que se aplican supletoriamente ás previstas no contrato, o 
que xa se deixou claro que non era así. A mención ás causas da normativa aplicable recóllese nesa simple 
frase, e logo de indicar que o prego sinala como causas de resolución ademáis das establecidas nos artigos 
75 da lei de Contratos do Estado e 223 do seu Rgulamento, xa non se mencionan para nada as causas que 
esta normativa prevé e pásase directamente ás previstas a maiores no prego. Esta argucia realízase de xeito 
totalmente intencionado, pois precisamente o procedemento de rescisión do contrato iníciase por unha das 
causas de rescisión previstas tanto no artigo 75 da Lei de Contratos do Estado, no artigo 223 do seu 
Regualmento, como no artigo 65 do Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, tal e como se 
recollía nos fundamentos de dereito do acordo de inicio, notificado no seu momento ó interesado. Estes 
artigos prevén como causa de extinción do contrato de xestión de servizos públicos a resolución por 
incumprimento do empresario, podendo resolverse o contrato se o contratista incumprise as obrigas que lle 
incumban. O incumprimento está constatado, pois tanto por parte de D. Fernando de Sousa Lopes como de 
SOUSARIAS S.L. incumpríronse dúas das obrigas previstas no contrato e no prego, o pago do canon e o 
cumprimento das disposicións legais de previsión e Seguridade Social en todos os seus aspectos, e estar en 
todo momento ó corrente das súas obrigas fiscais co Estado, Comunidade Autónoma e Concello, así como a 
Seguridade Social. Resulta por tanto a todas luces claro que existe constancia de incumprimento por parte 
do empresario e que estes incumprimentos constitúen en virtude da lexislación vixente causa por sí sós de 
rescisión do contrato por incumprimento. O interesado non fai referencia nas súas alegacións ás causas de 
incumprimento que prevé a normativa aplicable a este contrato e sen embargo enumera as causas de 
resolución do TRLCSP, non aplicable ó contrato por tratarse dun contrato asinado no ano 1993 e ó que, en 
virtude das disposicións transitorias das posteriores normas de contratación da Administración Pública, se 
lle aplica a normativa vixente naquel momento, tal e como tamén se xustificou no acordo de inicio do 
procedemento, polo que o TRLCSP non resulta de aplicación. Aínda así, esta normativa tamén prevé, o que 
se parece que non observou o alegante, a resolución pola demora no cumprimento dos prazos por parte do 
contratista, incumpríndose tamén neste caso, pois o pago do canon debía ser satisfeito por mensualidades, 
debéndose aínda neste momento as cuantías correspondentes ó canon sinaladas no corpo desta proposta. 
Pero non se vai a cuestionar a existencia ou non desta causa xa que como se reflexou non resulta de 
aplicación esta normativa, menciónase simplemente a nivel informativo, xa que incluso aínda que se 
aplicase tamén se observa que o empresario seguiría contando con causas de resolución por incumprimento. 
Respecto á manifestación referente á derogación do Decreto 923/1965, polo que se aproba o Texto 
Articulado da Lei  de Contratos do Estado, o Decreto 3410/1975, de 25 de novembro polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Contratación do Estado e o Decreto de 9 de xaneiro de 1953, polo que se aproba o 
Regulamento de Contratación das Corporacións Locais, na que indica que esta normativa foi derogada polo 
TRLCSP e polo RLCAP, cabe indicar que se ben é certo que esta normativa a día de hoxe se atopa derogada 
pola posterior normativa en materia de contratación, non hai que esquecer que as normas posteriores 
contan con disposicións transitorias co obxectivo de regular a normativa de aplicación ós contratos en 
curso. No caso que nos ocupa a normativa posterior á que resultaba de aplicación no momento da sinatura 
do contrato recolle nas súas disposicións transitorias que os contratos adxudicados antes da súa entrada en 
vigor seguirán rexéndose pola normativa que lles era de aplicación. O contrato de xestión de servizo do 
matadoiro foi asinado, xa non só adxudicado, durante a vixencia da normativa sinalada, polo que en virtude 
das sucesivas disposicións transitorias segue rexéndose pola normativa de aplicación no momento da súa 
sinatura. No acordo de inicio do procedmeento de rescisión entendeuse que se debía aplicar o procedemento 
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de rescisión previsto no RLCAP, pero non porque éste resultase de aplicación á rescisión do presente 
contrato, senón porque tendo en conta que a normativa de aplicación non recollía ningún procedemento 
específico, resultaba menos garantista para o contratista seguir simplemente o procedemento xeral da 
LRXPAC, e tendo en conta que en nada contradecía á normativa de aplicación, que era a vixente no 
momento da sinatura do contrato, senón que simplemente concedía máis garantías no procedemento, en 
aras á maior seguridade xurídica do contratista entendeuse máis garante e acordouse seguir o procemento 
previsto no mesmo. 
 
Deste xeito, atendendo a que en aras a garantir a maior seguridade do administrado se acordou seguir o 
procedemento previsto no RLCAP, e tendo en conta a oposición á rescisión por parte do contratista, cómpre 
recabar dictame do Consello Consultivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para o que se lle debería dar 
traslado desta proposta de resolución do contrato por incumprimento ós efectos da emisión de dictame, para 
posteriormente elevar todo o expediente ó Pleno da Corporación para o acordo, no seu caso, da resolución 
do contrato. 
 
Unha vez rematada a instrucción do procedemento a proposta que realiza esta instrucción para a resolución 
do procedemento de rescisión do contrato por incumprimento, que sería a que debería ser elevada a 
aprobación polo Pleno da Corporación unha vez recibido o dictame que se emita polo Consello Consultivo 
de Galicia : 
 
Primeiro.- Rescindir o 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. 
 
Segundo.- 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. 
 
Terceiro.- 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. 
 
Cuarto.- 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.- 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. 
 
Sétimo.- 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. 
 
Tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
1.- En virtude do artigo 42 da LRXPAC a Administración está obrigada a dictar resolución expresa en todos 
os procedementos e a notificala calquera que sexa a súa forma de iniciación. O prazo máximo no que debe 
notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. Non 
estando regulado prazo máximo de resolución pola normativa específica de aplicación, debe terse en conta 
o preceptuado no punto 3 do referido artigo, que prevé que cando as normas reguladoras dos 
procedementos non fixen o prazo máximo, éste será de tres meses. 
 
2.- O artigo 44 da LRXPAC prevé que nos procedementos iniciados de oficio, o vencemento do prazo 
máximo establecido sen que se dictase e notificase resolución expresa nos procedementos en que a 
Administración exercite potestades sancionadoras ou en xeral de intervención, susceptibles de produciren 
efectos desfavorables ou de gravame, producirase a caducidade. Tendo en conta que o acordo de inicio do 
procedemento data do 17 de agosto de 2012, atópase sobrepasado o prazo de resolución polo que cómpre 
declarar a caducidade do procedemento, podendo acordarse no mesmo acto a apertura ou reinicio dun novo 
procedemento de resolución por incumprimento. Este acordo debe ser notificado ó interesado 
 
3.- O artigo 66 da LRXPA regula a conservación actos e trámites que se mantivesen igual, polo que a 
declaración de caducidade disporá a conservación dos actos e trámites que non varíen, que neste suposto 
serían todos os actos e trámites levados a cabo no procedemento de resolución, polo que se debe dispor a 
conservación de toda a tramitación e documentación obrante no expediente. 
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4.- O contrato de xestión do servizo do matadoiro, asinado en data 1 de abril de 1993 establece que o prazo 
de duración do contrato será de quince anos, contados a partir do día seguinte ó da súa sinatura , 
prorrogándose automáticamente por prazo de cinco anos ata o máximo legal, se seis meses antes de rematar 
o mesmo ningunha das partes manifesta á outra a súa proposición de rescindir o contrato. En data 17 de 
agosto de 2012 acordouse polo Pleno da Corporación o inicio do procedemento de resolución do contrato 
por incumprimento, acordo que foi notificado fehacientemente ós interesados en data 21 de setembro de 
2012. Este acordo supón claramente a manifestación por parte do Concello da súa proposición de rescindir 
o contrato, pois o contrario suporía ir contra os propios actos. Este aspecto debe ser posto de manifesto no 
acordo do Pleno da Corporación no que se declare o reinicio do procedemento de resolución do contrato 
por incumprimento, notificándoselle ós interesados e concedéndolles un prazo de audiencia de dez días, 
previo á nova proposta de resolución do procedemento, en virtude do rtigo 84 da LRXPAC. Unha vez 
emitida a proposta de resolución no procedemento reiniciado deberá ser remitida xunto co expediente 
completo ó Consello Consultivo de Galicia para emisión de dictame, que será acompañado a dita proposta 
para a súa elevación ó Pleno da Corporación ós efectos de resolución do expediente.  
 
Proponse ó Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: 

 
PRIMEIRO.-  Declarar a caducidade do procedemento de resolución do contrato de xestión do servizo do 
matadoiro por incumprimento, iniciado por acordo do Pleno da Corporación de data 17 de agosto de 2013, 
polo transcurso de máis de tres meses dende o inicio do procedemento sen proceder á súa resolución e 
notificación. 
 
SEGUNDO.- Dispoñer a conservación de todos os actos, documentos e trámites existentes no procedemento 
de resolución do contrato por incumprimento. 
 
TERCEIRO.- Poñer de manifesto ó contratista que o acordo de inicio do procedemento de resolución do 
contrato por incumprimento do contratista de data 12 de agosto de 2012, notificado ós interesados en data 
21 de setembro de 2012, supón a comunicación por parte do Concello da súa proposición clara de rescindir 
o contrato, polo que non se producirá a prórroga automática do mesmo, que tería lugar o día 2 de abril, 
data na que o contrato rematará de todas formas a súa vixencia, independientemente do procedemento de 
resolución por incumprimento que se reinicia neste acto. 
  
CUARTO.- Acordar o inicio (reinicio) do procedemento de resolución do contrato por incumprimento, en 
base ós argumentos expostos no acordo plenario de 17 de agosto de 2012, conservando todos os actos e 
trámites levados a cabo no procedemento do que se declarou a súa caducidade, incluída a proposta de 
resolución. 
 
QUINTO.- Concederlle ós interesados un prazo de audiencia de dez días previo á emisión da nova proposta 
de resolución que se emita para resolver o procedemento reiniciado de resolución do contrato por 
incumprimento. 
 

SEXTO.- Dar traslado destes acordos ós interesados. 
(...)” 
 

Vista a proposta do instructor do procedemento de resolución do contrato por incumprimento, que 

no que se refire a este punto da orde do día propón: 
 
“(...) 
CUARTO.- Acordar o inicio (reinicio) do procedemento de resolución do contrato por incumprimento, en 
base ós argumentos expostos no acordo plenario de 17 de agosto de 2012, conservando todos os actos e 
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trámites levados a cabo no procedemento do que se declarou a súa caducidade, incluída a proposta de 
resolución.” 
 

 

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

 

CUARTO.- Acordar o inicio (reinicio) do procedemento de resolución do contrato por 
incumprimento, en base ós argumentos expostos no acordo plenario de 17 de agosto de 2012, 

conservando todos os actos e trámites levados a cabo no procedemento do que se declarou a súa 

caducidade, incluída a proposta de resolución. 

 

QUINTO.- Concederlle ós interesados un prazo de audiencia de dez días previo á emisión da nova 
proposta de resolución que se emita para resolver o procedemento reiniciado de resolución do 

contrato por incumprimento. 

 
 

 
 
6.- FACULTAR Ó ALCALDE-PRESIDENTE PARA A SINATURA DUN CONTRATO 
MENOR POR PRAZO DE 6 MESES IMPRORROGABLES, COMO CONTRATO-PONTE 
ATA A LICITACIÓN DO NOVO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO. 
 
 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que se trata de realizar un contrato menor 

por un prazo improrrogable de 6 meses mentres non se licita por procedemento aberto o novo con-

trato de xestión do servizo do matadoiro, tendo en conta que o día 2 de abril remata de tódolos xei-

tos a vixencia do contrato existente. Indica a importancia de que non peche o matadoiro, polo que 

invita a todos os grupos a que se coñecen algunha empresa que poda estar interesada o manifesten, e 

propón unha reunión o luns ás cinco da tarde para falar con empresas que podan estar interesadas e 

se podan invitar a presentar oferta, para logo valorar a mellor. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño para dicir que se debe 

falar co persoal existente e co que pertence ó Concello na semana que ven pola premura do tempo, e 

insiste na importancia do matadoiro para toda a comarca. 

 

Vista a proposta da Alcaldía, que di: 

 

“(...) 
PRIMEIRO.- Facultar ó Alcalde-Presidente da Corporación para a sinatura dun contrato menor (contrato-
ponte entre o contrato existente que se resolve e o contrato que resulte do proceso de contratación que se 
atopa en trámite), por prazo de seis meses improrrogables para a contratación da xestión do servizo do 
matadoiro. Este contrato rexirase polo prego de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que se 
adxuntan a esta proposta e o seu fin e non pechar o matadoiro durante o tempo de tramitación polo 
Departamento de Contratación do contrato de xestión do servizo, a licitar mediante procedemento aberto.” 
 

 

Vistos os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescripcións técnicas nos que se reco-

llen os principais aspectos a regular da prestación do servizo neste tempo intermedio, así como as 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: concello@viveiro.es  

 
            

 19

obrigas do contratista, o informe do encargado do servizo de contratación, informe de Secretaría e 

de Intervención. 

 

Mostrando todos os grupos a sú conformidade para reunirse o vindeiro  luns ás 5 da tarde. 

 

Advírtese pola Secretaria Municipal da premura do tempo para a sinatura do contrato menor como 

contrato ponte, que tendo en conta o seu fin, debería comezar a súa vixencia o día 3 de abril, co ob-

xectivo de que o matadoiro non deixase de prestar o servizo. 

 

Non existindo debate sobre o asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
PRIMEIRO.- Facultar ó Alcalde-Presidente da Corporación para a sinatura dun contrato menor 
(contrato-ponte entre o contrato existente que se resolve e o contrato que resulte do proceso de 

contratación que se atopa en trámite), por prazo de seis meses improrrogables para a contratación da 

xestión do servizo do matadoiro. Este contrato rexirase polo prego de cláusulas administrativas e de 

prescripcións técnicas que se adxuntan a esta proposta e o seu fin e non pechar o matadoiro durante 

o tempo de tramitación polo Departamento de Contratación do contrato de xestión do servizo, a 

licitar mediante procedemento aberto. 

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 21:00 

horas do día 22 de marzo de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 

Secretaria, dou fe. 
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