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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 9 DE ABRIL 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, 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. Jaime de Olano Vela 

 

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. Excusa a súa 

asistencia D. Jaime de Olano Vela. 

 

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 e, previamente, agradece a 

todos os grupos políticos a colaboración e comprensión prestada respecto aos incidentes relativos ao 

matadoiro.  

 

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

dade. 

 
2.- ACORDOS INHERENTES Ó REMATE DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO 
DO MATADOIRO. 
 

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

obxectivo de que resuma este punto. 
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Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade para, resumindo a documentación obran-

te neste punto da orde do día, dicir que tras as incidencias que constan no expediente acontecidas no 

matadoiro e atopándose neste momento precintadas as instalacións do matadoiro, tendo en conta o 

remate do contrato, procede comunicar ó concesionario os bens que según a documentación con-

tractual revirten ó Concello ó remate da concesión, procedendo á lectura, en extracto, da proposta 

da Alcaldía, na que se fai referencia ós antecedentes relativos a este acordo. 

 

Vista a proposta da Alcaldía, que se transcribe: 

 
“MELCHOR ROEL RIVAS, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIVEIRO, 
 
Resultando que en data 2 de abril de 2013, o contrato de xestión do servizo do matadoiro rematou a súa 
vixencia por expiración do prazo. 
 
Resultando que extinguido o contrato se produce a reversión automática das obras e instalacións según as 
estipulacións contractuais do prego de condicións e contrato que rixen a xestión do servizo. 
 
Resultando que no prego de cláusulas administrativas particulares e no contrato de xestión do servizo se 
establece: 
 

• Que o Concello aportará á concesión o inmoble, instalacións e terreos que ocupa o matadoiro 
municipal. As características do inmoble, instalacións e anexos descríbense no proxecto do 
matadoiro comarcal de Viveiro, redactado polo enxeñeiro agrónomo D. Julio Gómez Fernández. O 
matadoiro e todas as instalacións e bens aportados polo Concello de Viveiro no momento da 
extinción da concesión deberán ser devoltos nas debidas condicións de utilización. Consta 
certificación final de obra asinada polo referido técnico. 

 
• Que o concesionario poderá opcional e facultativamente propoñer todas aquelas obras e 

instalacións que considere puideran mellorar as xa existentes. Ditas instalacións e melloras serán 
executadas polo concesionario e á súa costa. Ó término da concesión estas melloras revertirán 
gratuitamente ó Concello, quedando dende entonces da súa exclusiva propiedade. 

 
• Que as modificacións que polo Concello se ordenen introducir no servizo que viñeran determinadas 

por algún precepto legal entenderanse excluídas de compensación. 
 

• Que o matadoiro e todas as instalacións e bens aportados polo Concello de Viveiro manterán en 
todo momento a súa condición de bens de dominio público, e no momento da extinción da concesión 
deberán ser devoltos nas debidas condicións de utilización.  

 
• Que ó término da concesión todas as obras e instalacións feitas polo concesionario revertirán 

gratuitamente ó Concello, pasando a formar parte da súa propiedade. 
 

• Que antes de que conclúa a prestación do servizo se procederá a unha inspección completa das 
obras e instalacións que deberán ser revertidas ou devoltas ó Concelllo en perfectas condicións de 
uso. 

 
Resultando que no prego de condicións que rexiu o proceso de licitación se establecía na cláusula 19 o 
baremo de puntuación das proposicións puntuándose, entre outros aspectos, o prazo de execución das obras 
de homologación e outras obras ou instalacións non obrigatorias e que mellorarían o servizo. 
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Resultando que na oferta presentada no seu momento polo adxudicatario se recollen diversas obras e 
instalacións a realizar, dividíndose en dúas: obras e instalacións de homologación e obras e instalacións de 
complemento ou ampliación. A oferta presentada polo adxudicatario constitúe documento de obriga 
contractual. As obras e instalacións ofertadas, según as cláusulas do prego de condicións, revirten unha vez 
rematada a concesión de forma gratuita a favor do Concello.  
 
Resultando que según a cláusula 17 do prego de condicións todas as obras e instalacións feitas polo 
concesionario, ó término da concesión, revirten gratuitamente ó Concello. 
 
Resultando que con data 29 de marzo de 2013 (día festivo) D. Fernando de Sousa Lopes sen previa 
notificación algunha ó Concello de Viveiro procedeu ó desmonte e á retirada de numeroso material existente 
no interior das instalacións do matadoiro, o que ademáis provocou varios destrozos nas instalacións e dado 
que por parte do concesionario non se podía retirar ningún material existente sen a supervisión municipal, 
esta anomalía implicou a necesidade por parte deste Concello da adopción inmediata de medidas cautelares 
que velen pola garantía dos bens municipais.  
 
Unha das medidas adoptadas para garantir a defensa dos bens municipais foi por parte da Alcaldía dictar, 
como medida cautelar, temporal e urxente, a orde de precintado do local, co fin obrigado de preservar e 
defender os bens municipais e evitar que se seguise retirando material do interior das instalacións sen a 
previa revisión de persoal municipal nin coa súa presenza, tal e como se establece no prego de condicións e 
no contrato administrativo. 
 
Esta actuación de retirada de material por parte do concesionario e a poucos días da finalización do 
contrato interfire no que debería de ser o normal desenrolo das actuacións inherentes a dita finalización, 
como son a inspección ou comprobación das obras e instalacións que deben revertir no Concello así como o 
estado das mesmas. 
 
A descripción das incidencias ocorridas no matadoiro e as medidas urxentes adoptadas polo Concello dende 
o día 29 de marzo de 2013 constátanse nos diferentes informes emitidos polo Policía Local, nas ordes 
dictadas pola Alcaldía así como na acta de persoamento nas instalacións, dos que se adxunta copia. 
 
O feito de que D. Fernando de Sousa Lopes procedese ó desmonte de material das instalacións e á súa 
retirada, ocasionando diferentes destrozos, imposibilita dende ese momento que por parte dos técnicos se 
poda realizar a inspección minuciosa establecida no prego e no contrato, por non atoparse as instalación 
nas debidas condicións de uso e funcionamento. 
Ademáis constátase que as actuacións levadas a cabo polo contratista sen coñecemento nin autorización 
municipal a priori denotan a inoperatividade do matadoiro a día de hoxe, non encontrándose as instalacións 
nas debidas condicións de utilización nas que deberían ser entregadas ó Concello polo contratista según a 
documentación contractual, o que repercutiría na futura xestión deste servizo. 
 
Non obstante e ante todo o acontecido, por parte desta Alcaldía ordenouse a análise de toda a 
documentación obrante nas dependencias municipais relativa ás instalacións deste servizo, entre a cal se 
encontra o proxecto de obra, certificación detallada e valorada de final de obra, oferta presentada polo 
adxudicatario, prego de condicións e contrato (dos que se adxunta copia) a fin de elaborar un listado sobre 
os bens recollidos en dita documentación, susceptibles de ser desmontados, co fin de obter un listado 
completo e único de ditos bens por revertiren ó Concello ó remate da concesión, e poder facilitar a 
inspección in situ das instalacións. 
 
Tendo en conta que polo concesionario se entregou no momento da visita de persoal municipal ás 
instalacións o día 1 de abril, un listado elaborado por él sobre material do matadoiro adquirido polo 
concesionario. 
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Tendo en conta que por parte dos operarios da empresa concesionaria e o veterinario da Consellería de 
Sanidade adscrito ó matadoiro durante a visita de persoal municipal ás instalacións o día 1 de abril de 
2013,  se manifestou que faltaban da súa ubicación nas instalacións diferentes elementos, tal e como consta 
na acta de persoamento de dita data.  
 
Tendo en conta o informe emitido polo arquitecto de obras en data 8 de febreiro de 2013 sobre o estado da 
instalación do matadoiro.  
 
Comprobado que no listado de material facilitado polo contratista e que entre o material sinalado polos 
operarios e o veterinario que faltaba da súa ubicación nas instalacións e no anexo fotográfico do informe 
referido, se atopan elementos que non figuran na certificación final de obra nin na oferta presentada polo 
adxudicatario, co fin de comprobar se as instalacións contaban con material a maiores do relacionado na 
certificación e na oferta por introducirense melloras polo adxudicatario, solicitouse a colaboración do vete-
rinario da Xunta de Galicia afecto ó servizo, constatándose por éste a existencia de material aportado a 
maiores ás instalacións mellorando o funcionamento do servizo. Ante esta constatación, por parte desta Al-
caldía ordeouse a elaboración dun listado relacionando este material aportado ás instalacións polo conce-
sionario e susceptible de ser desmontado, por revertir ó Concello. 
 
Tendo en conta o informe emitido pola Secretaria Municipal sobre a reversión de bens establecida no prego 
de condicións e contrato do servizo do matadoiro. 
 
Tendo en conta o informe técnico suscrito polo arquitecto de obras do Concello e o enxeñeiro agrónomo da 
Deputación Provincial de Lugo. 
 
As melloras nas instalacións realizadas polo concesionario revirten ó Concello gratuitamente ó remate da 
concesión. A reversión prodúcese de forma automática, sen necesidade de instruir ningún tipo de expediente 
administrativo. 
 
Da análise de toda a documentación referida enténdese que todo material obrante no matadoiro 
relacionado na certificación final de obra e na oferta presentada polo adxudicatario revirte gratuitamente ó 
Concello ó remate da concesión. Tamén revirten gratuitamente ó Concello todas as obras, instalacións e 
melloras efectuadas polo concesionario durante a vida do contrato, inherentes ó desenvolvemento da 
actividade. 
 
Por todo o exposto e ós efectos de realizar in situ a comprobación das obras e instalacións que revirten ó 
Concello e comunicarlle ó contratista que material pertence ó Concello ó remate da concesión e que 
material pode retirar, proponse ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Ratificar as actuacións realizadas pola Alcaldía ante os incidentes acontecidos nas instalacións 
do matadoiro dende o 29 de marzo de 2013. 
 
Segundo.- Aprobar os seguintes listados de material do matadoiro municipal: 
 

• Listado de material existente no matadoiro, susceptible de ser desmontado, según o reflexado na 
certificación final de obra e na oferta presentada polo adxudicatario.  

 
• Listado de material existente no matadoiro, susceptible de ser desmontado, que non consta na 

certificación final de obra nin na oferta do adxudicatario. 
 
Terceiro.- Declarar a reversión automática e gratuita ó Concello ó remate da concesión do material 
relacionado nos listados referidos. 
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Cuarto.- Declarar así mesmo a reversión automática e gratuita ó Concello ó remate da concesión de todas 
as obras e material non susceptible de ser desmontado, recollidos na certificación final de obra, na oferta do 
adxudicatario ou realizados polo concesionario durante a vida do contrato. 
 
Quinto.- Comunicar ó contratista que poderá retirar das instalacións única e exclusivamente o material non 
relacionado nos puntos anteriores, en presenza en todo caso de persoal municipal. 
 
Sexto.- Ordear que o próximo venres día 12 de abril de 2013 se proceda por parte do Concello á 
comprobación das instalacións do matadoiro, ós efectos de inspeccionar os bens que revirten ó Concello. 
 
Sétimo.- Nomear como técnico supervisor das instalacións ó arquitecto de obras do Concello, ós efectos de 
levar a cabo a inspección dos bens que revirten ó Concello, para o que terá a colaboración dun enxeñeiro 
agrónomo da Deputación Provincial de Lugo e do veterinario da Consellería de Sanidade adscrito ó 
matadoiro. Na visita de inspección debe estar presente a Secretaria Municipal e persoal do Departamento 
de Contratación. Deberá levantarse acta clarificativa das comprobacións realizadas adxuntando 
fotografías. 
 
Oitavo.- Acordar comprobar na visita de inspección da instalación do vindeiro venres o material que falta 
das instalacións e que debía revertir ó Concello, así como os danos ocasionados nas instalacións, e o estado 
das mesmas ós efectos de ser tidos en conta na resolución na que se determinen os incumprimentos e 
responsabilidades do contratista e se liquide o contrato que mantiña co Concello. 
 
Noveno.- Facultar ó Sr. Alcalde para interposición, no seu caso, das accións necesarias en orde á defensa 
dos bens municipais. 
 
Décimo.- Acordar que por parte da Alcaldía se ordee o levantamento do precinto das instalacións do 
matadoiro o próximo venres día 12 de abril de 2013, para poder levar a cabo a inspección acordada no 
punto sexto. Esta orde de levantamento de precinto que se dicte pola Alcaldía deberá ser oportunamente 
notificada ó concesionario para que poda persoarse nas instalacións no momento da retirada do precinto e 
a conseguinte inspección das mesmas. 
 
Undécimo.- Notificar o presente acordo ó concesionario, convocándoo para o vindeiro venres día 12 de 
abril de 2013 ás 11:00 horas, momento no que tras o desprecintado das instalacións se procederá á 
realización da visita de comprobación reseñada e poderá retirar o material que lle pertenza según o exposto 
nos puntos anteriores en presenza do persoal municipal.  
 
En Viveiro, a 9 de abril de 2013. 
O ALCALDE 
Asdo: Melchor Roel Rivas” 
 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
PRIMEIRO.- Ratificar as actuacións realizadas pola Alcaldía ante os incidentes acontecidos nas 
instalacións do matadoiro dende o 29 de marzo de 2013. 

 

SEGUNDO.- Aprobar os seguintes listados de material do matadoiro municipal: 
 

• Listado de material existente no matadoiro, susceptible de ser desmontado, según o 

reflexado na certificación final de obra e na oferta presentada polo adxudicatario.  
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• Listado de material existente no matadoiro, susceptible de ser desmontado, que non consta 

na certificación final de obra nin na oferta do adxudicatario. 

 

TERCEIRO.- Declarar a reversión automática e gratuita ó Concello ó remate da concesión do 
material relacionado nos listados referidos. 

 

CUARTO.- Declarar así mesmo a reversión automática e gratuita ó Concello ó remate da 
concesión de todas as obras e material non susceptible de ser desmontado, recollidos na 

certificación final de obra, na oferta do adxudicatario ou realizados polo concesionario durante a 

vida do contrato. 

 

QUINTO.- Comunicar ó contratista que poderá retirar das instalacións única e exclusivamente o 
material non relacionado nos puntos anteriores, en presenza en todo caso de persoal municipal. 

 

SEXTO.- Ordear que o próximo venres día 12 de abril de 2013 se proceda por parte do Concello á 
comprobación das instalacións do matadoiro, ós efectos de inspeccionar os bens que revirten ó 

Concello. 

 

SÉTIMO.- Nomear como técnico supervisor das instalacións ó arquitecto de obras do Concello, ós 
efectos de levar a cabo a inspección dos bens que revirten ó Concello, para o que terá a 

colaboración dun enxeñeiro agrónomo da Deputación Provincial de Lugo e do veterinario da 

Consellería de Sanidade adscrito ó matadoiro. Na visita de inspección debe estar presente a 

Secretaria Municipal e persoal do Departamento de Contratación. Deberá levantarse acta 

clarificativa das comprobacións realizadas adxuntando fotografías. 

 

OITAVO.- Acordar comprobar na visita de inspección da instalación do vindeiro venres o material 
que falta das instalacións e que debía revertir ó Concello, así como os danos ocasionados nas 

instalacións, e o estado das mesmas ós efectos de ser tidos en conta na resolución na que se 

determinen os incumprimentos e responsabilidades do contratista e se liquide o contrato que 

mantiña co Concello. 

 

NOVENO.- Facultar ó Sr. Alcalde para interposición, no seu caso, das accións necesarias en orde á 
defensa dos bens municipais. 

 

DÉCIMO.- Acordar que por parte da Alcaldía se ordee o levantamento do precinto das instalacións 
do matadoiro o próximo venres día 12 de abril de 2013, para poder levar a cabo a inspección 

acordada no punto sexto. Esta orde de levantamento de precinto que se dicte pola Alcaldía deberá 

ser oportunamente notificada ó concesionario para que poda persoarse nas instalacións no momento 

da retirada do precinto e a conseguinte inspección das mesmas. 

 

UNDÉCIMO.- Notificar o presente acordo ó concesionario, convocándoo para o vindeiro venres 
día 12 de abril de 2013 ás 11:00 horas, momento no que tras o desprecintado das instalacións se 

procederá á realización da visita de comprobación reseñada e poderá retirar o material que lle 

pertenza según o exposto nos puntos anteriores en presenza do persoal municipal.  
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3.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR D. FERNANDO DE 
SOUSA LOPES EN REPRESENTACIÓN DE SOUSARIAS S.L. CONTRA ACORDO PLE-
NARIO DE DATA 22 DE MARZO DE 2013. 
 

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

xectivo de que resuma este punto. 

 

Intervén a Secretaria Municipal para dicir que no Pleno da Corporación do 22 de marzo de 2013 se 

adoptaron varios acordos relativos ó matadoiro, os cales foron notificados ó concesionario, proce-

dendo á lectura, en estracto da proposta da Alcaldía, na que se recolle á proposta de resolución a un 

recurso de reposición interposto polo concesionario.  

 

Vista a proposta da Alcaldía, que literalmente di: 

 
“DON MELCHOR ROEL RIVAS, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIVEIRO, 
 
En base ós seguintes ANTECEDENTES e FUNDAMENTOS  
 
I.-  En data 22 de marzo de 2013 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación adoptáronse varios 
acordos referentes ó contrato de xestión do servizo do matadoiro municipal.  
 
Estes acordos foron notificados ó concesionario do servizo, SOUSARIAS S.L., sinalando en cada 
notificación os recursos posibles contra os mesmos, en función das características de cada un dos acordos e 
as prescripcións establecidas na Lei 30/1992 (LRXPAC), do seguinte xeito: 
 

• Acordo de declaración de caducidade do procedemento de resolución por incumprimento do 
contrato de xestión do servizo do matadoiro, dispoñendo a conservación de todos os actos e trámites 
existentes no procedemento. Este acordo foi notificado ó interesado indicando a posibilidade de ser 
recorrido en vía administrativa mediante recurso potestativo de reposición ou directamente ante o 
xulgado contencioso administrativo.  

 
• Acordo de posta de manifesto ó contratista de que o acordo de inicio do procedemento de resolución 

do contrato por incumprimento do contratista de data 17 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 produce a prórroga automática do 
mesmo, que tería lugar o día 2 de abril, data na que o contrato remata de todas formas a súa 
vixencia, independientemente do procedemento de resolución por incumprimento. Este acordo foi 
notificado ó interesado sen posibilidade de recurso, por non estar suxeito a recurso ó tratarse dunha 
simple comunicación poñendo de manifesto unha proposición do Concello, non sendo recurrible a 
resolución do contrato por término do prazo, nin o acordo de comunicación, por tratarse 
simplemente da comunicación dun feito. 

 
• Acordo de reinicio do procedemento de resolución do contrato por incumprimento do contrato de 

xestión do servizo de matadoiro, conservando todos os actos e trámites do procedemento do que se 
declarou a caducidade. Este acordo foi notificado ó interesado sen posibilidade de recurso, por 
tratarse dun  acto de trámite e non susceptible de recurso.  

 
 II.- O único acordo do pleno susceptible de recurso, e que como tal lle foi notificado ó interesado 
indicándolle dita posibilidade de recurso, é o referente á declaración da caducidade do procedemento de 
resolución por incumprimento do contrato de xestión do servizo do matadoiro, iniciado por acordo plenario 
de data 17 de agosto de 2012. 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 8

 
III.- En data 3 de abril de 2013 recíbese escrito de D. Fernando de Sousa Lopes en representación de 
SOUSARIAS S.L. mediante o que se manifesta a interposición de recurso de reposición “contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Viveiro en fecha 22 de marzo de 2013”, sen 
especificar contra cal dos acordos adoptados polo Pleno nesa mesma data se interpón.  
 
IV.- Según a previsión do artigo 110 da LRXPAC a interposición dun recurso deberá expresar, entre outros 
extremos, o acto que se recurre e a razón da súa impugnación.  
 
O recurso interposto non indica en ningún momento contra que acto se dirixe, podendo dirixirse únicamente 
contra o acordo de declaración de caducidade. A inobservancia deste requisito podería solventarse no 
suposto de que do corpo do recurso se puidese clarificar que o mesmo se dirixe ó acto recurrible. As 
alegacións manifestadas no recurso interposto non gardan relación algunha co único acto recurrible, senón 
que se refiren a aspectos referentes á comunicación relativa ó remate do contrato por término do prazo, 
comunicación non susceptible de recurso. 
 
Comprobada a incongruencia entre as alegacións e o acto obxecto de recurso e observado que non coincide 
o acto que se pode recurrir cos motivos alegados para a súa impugnación, e que o recurso carece dun dos 
requisitos esixidos no artigo 110 LRXPAC, non podendo deducirse polo Concello o acto que se pretende 
recurrir posto que as alegacións que se recollen  
 
ser obxecto de interpretación, posto que dos acordos adoptados polo Pleno na mesma data e notificados ó 
interesado só un é susceptible de recurso e as fundamentacións alegadas non gardan relación co acordo 
susceptible de recurso, senón con outro dos acordos adoptados, non sendo éste susceptible de recurso. 
 
Proponse ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Inadmitir o recurso de resposición interposto por SOUSARIAS S.L. por non especificar o recurso 
o acto que se recurre nin a razón da súa impugnación, non podendo deducirse o acto que se pretende 
recurrir posto que no corpo do recurso se manifiestan alegacións relativas a aspectos  
 
Segundo.-  Notificar este acordo ó interesado. 
  
En Viveiro, a 8 de abril de 2013. 
O ALCALDE 
Asdo: Melchor Roel Rivas” 
 

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

 

PRIMEIRO.- Inadmitir o recurso de resposición interposto por SOUSARIAS S.L. por non especi-
ficar o recurso o acto que se recurre nin a razón da súa impugnación, non podendo deducirse o acto 

que se pretende recurrir posto que no corpo do recurso se manifiestan alegacións relativas a aspec-

tos  

 

SEGUNDO.-  Notificar este acordo ó interesado. 
 

 
4.-  APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCIZO 2011. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para sinalar que rematou o prazo de alegacións sen a 

presentación de ningunha alegación. Concédelle a palabra ó Interventor Accidental. 
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Intervén o Interventor Accidental, D. Sergio Aguado Delicado, para dicir que as contas tiñan que 

estar remitidas antes do 15 de outubro do exercizo 2012, pero o Interventor anterior non deixou na-

da feito e iso levou á dmeora de prazos. Apunta que se non se remiten as Contas aprobadas o Con-

cello non poderá acceder a moitas subvencións. Sinala que pode que surxan problemas á hora da 

remisión vía telemática, apuntando que se intentarán solventar os erros, pero non se procederá en 

ningún caso pola súa parte á apertura do exercizo para solventar erros. 

 

Procédese á apertura do debate, que transcorre do seguinte xeito: 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 

seu grupo mantén a postura manifestada no seu momento na Comisión Informativa á hora da 

emisión de dictame, polo que votará en contra. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 

o seu grupo mantén a postura manifestada no seu momento na Comisión Informativa á hora da 

emisión de dictame, polo que se absterán. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 

seu grupo vai votar a favor porque non queren que se perdan subvencións. 

 

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

 

 
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercizo 2011. 
 

SEGUNDO.- Remitir este acordo ó Departamento de Intervención para a remisión da Conta Xeral 
do exercizo 2011 aprobada ós pertinentes organismos. 

 

 
 
5.- REAL DECRETO 4/2013, 2º MECANISMO PAGO A PROVEEDORES. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para darlle a palabra ó Interventor Accidental, ós 

efectos de resumir o presente punto da orde do día. 

 

Intervén o Interventor Accidental, D. Sergio Aguado Delicado, para dicir que este Real Decreto ten 

diferencias respecto ó anterior, indicando que só se aplica a obrigas que esteñan aplicadas ó orza-

mento antes do 31 de decembro de 2011. Sinala que poden entrar as débedas non adheridas no ante-

rior mecanismo. Indica que a cuantía total ascende a 26.528 euros, pertencendo a maioría á empresa 

Nares. Sinala que hai de prazo ata o 15 de abril para enviar un Plan de Axuste, e que cunah consulta 

ó Ministerio din que ante a cuantía tan pequena que isto supón se houbera que adecuar algo se faría 

no informe trimestral de seguimento do Plan de Axuste, apuntando que o problam do Concello non 

está en cuantías tan pequenas. 

 

Vista a proposta da Concelleira de Facenda. 

 

Visto o informe favorable de Intervención. 
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Non existindo debate sobre o asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a remisión da revisión do Plan de Axuste según o Real Decreto 4/2013, do 
2º mecanismo de pago a proveedores. 

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 21:15 

horas do día 9 de abril de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 

Secretaria, dou fe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


