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ACTA DA  SESION EXTRAORDINARIA URXENTE CELEBRADA POL0 PLENO DO 
CONCELLO O DIA VINTEOITO DE MAIO DE DOUS MIL TRECE. 
 
ASISTENTES 
 
ALCADE-PRESIDENTE 
D.Melchor Roel Rivas, (PSG-PSOE.) 
Dª.María Loureiro García, (PS de G-PSOE) 
D.Jesús Antonio Fernández Cal (PS de G-PSOE) 
Dª.Mª.Isabel Rodriguez López, (PS de G-PSOE) 
Dª.Covadonga Viamonte Aguiar, (PSG-PSOE) 
D.Carlos Alberto Gueimunda Cabaleiro, (PSde G-PSOE) 
D.Cesar Aja Mariño, (P.P.) 
D.Antonio José Bouza Rodil (P.P.) 
D.Celestino Valentín García Paz,(P.P.) 
Dª.Mº.del Carmen Gueimunde Gonzalez 
Dª.Cándida Escourido 
D.Bernardo José Fraga Galdo (BNG) 
D. Manuel Galdo Dopico (BNG) 
Dª.Olaia Casas Chaves (BNG) 
D.Guillermo Leal Arias(IVI) 
D.Jesús Fernández Fernández (IVI) 
 
EEEXXXCCCUUUSSSAAA      AAASSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   
D.Jaime Eduardo de Olano Vela (P.P.) 
 
SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTTAAALLL   
Dª.FATIMA MOAR RIVERA 
 
IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTOOORRR      AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTTAAALLL   
D.SERGIO AGUADO DELICADO 
 
 
Na Casa do Excmo.Concello de Viveiro, sendo as  vinte horas e trinta minutos  do día vinteoito de 
maio de dous mil trece, baixo a Presidencia do Sr.Alcalde, D:Melchor Roel Rivas e coa asistencia 
dos Sres.Concelleiros relacionados anteriormente, así como da secretaria accidental, Dª.Fátima 
Moar Rivera, que substitúe, celébrase sesión extraordinaria-urxente do Pleno do Concello, en 
primeira convocatoria. 
 
Sendo a hora establecida para este acto, polo Sr.Alcalde, declárase aberto o mesmo. 
 
 

1º.-RATIFICACION DA URXENCIA DA SESION 
 
 
O non cumprir o prazo establecido no artio 80.4 do RD.2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, 
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en cumprimento do artigo 79 do mesmo texto regulamentario, a sesión foi declarada urxente cos 
votos a favor de todos os membros presentes. 
 
 
2º.- APROBACION DA SOLICITUDE DUNHA OPERACIÓN DE CREDITO, A LONGO 
PRAZO, CONFORME AO RDL 4/2012, DE 24 DE FEBREIRO E RDL 4/2013, DE 22 DE 
FEBREIRO,PARA ESTABLECER UNHA 2ª.-FASE DE MECANISMO DE PAGO A 
PROVEEDORES. 
 
Polo Sr.Alcalde dase conta da Proposta da Alcaldía que copiada literalmente di: 
 
 “Considerando o carácter suplotorio do RDL 4/2012, do 24 de febreiro, polo que se determinan 
obrigas de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiamento 
para o pagamento aos provedores das entidades locais. 
 
Considerando que con data 9 de abril de 2013 por acordo do Pleno adoptóuse a aprobación de 
remisión da revisión do Plan de Axuste ao que se refire o artigo 25.3 do Real decreto Lei 4/2013. 
  
Considerando que transcurrido o prazo sin contestación do Ministerior de Facenda e 
Administración Pública, sobre a valoración do plan de axuste e atendendo ao artigo 25.2 do RD 
4/2013 esta entenderase favorable e en consecuencia autorizada a operación de endebedamento. 
 
Considerando as carácterísticas especiais de esta operación o acordo de concertación da mesma 
debe ser xenérico en canto á entidade de crédito coa que se formalizará a operación de préstamo, 
reproducindo as características principais realizadas no ano anterior, co seguinte detalle: 
 
 

a) O financiamento máximo por entidade local, será a suma de as obrigas pendentes de 
pagamento enviadas o 5 de abril e recollidas na revisión do plan de axuste aprobado o 9 de 
abril de 2013 e remitido o 11 do mesmo mes. As facturas remitidas foron pendentes de 
aceptar no RD 4/2012 e agora expresan a súa aceptación son: 

 
TORVAR       433,68 
RECALVI,SL       148,35 
RECALVI,SL         80,69 
RECALVI,SL       442,12 
 RECALVI,SL         20,13 
RECALVI,SL         67,51 
RECALVI,SL        10,69 
RECALVI,SL       153,08 
CONSTR.E ING.NARES.SA.   25.172,00 
ADHESION RD 4/2013    26.528,25 

 
 

b) Prazo das operacións. Un máximo de 10 anos con 2 anos de carencia na amortización do 
principal. 
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c) Tipo de xuro para o prestamista. O equivalente ao custo de financiamento do Tesouro 
Público aos prazos sinalados máis unha marxe máxima de 115 puntos básicos á que se 
engadirá unha marxe de intermediación dun máximo de 30 puntos básicos. 

 
d) O Instituto de Crédito Oficial actuará como axente coa colaboración das entidades de crédito 

que se adhiran ao mecanismo de financiamento. 
 
Vistos os informe emitidos por Intervención e Secretaría, esta Alcaldía propón o seguiente 
ACORDO: 
 
     Primeiro: Aprobar a operación de préstamo excepcional derivada do mecanismo de 

financiamento para o pagamento aos provedores disposto no RD 4/2013, cuxas condicións,son 
basicamente as seguintes: 

 
 

a) Importe máximo: 26.528,25 €. 
 

b) Prazo das operacións. Un máximo de 10 anos con 2 anos de carencia na aportización de 
principal. 

 
      c) Tipo de xuro. O equivalente ao custo de financiamento do Tesouro Público aos prazos 

sinalados máis unha marxe máxima de 115 puntos básicos á que se engadirá unha marxe de 
intermediación dun máximo de 30 puntos básicos.A operación formalizarase con aquela entidade 
que comunique o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas por medio do Instituto de 
Crédito Oficial. 

 
     Segundo: Facultar o Alcalde tan amplamente e expresamente como en dereito fora necesario 

para a formalización da operación de préstamo e a firma de cantos documentos sexan necesarios en 
orde á execución do presente acordo. 

 
Terceiro: Remitir unha copia do expediente tramitado ao organo competente do Ministerio 

de Facenda e Administracións Públicas. 
 

Non existindo debate sobre este asunto, e contando co dictame favorable da Comisión 
informativa de Economía celebrada o 28-05.2012, procédese á súa votación, acordándose, por 
unanimidade de todolos membros presentes, ( con dezaseis votos a favor) aprobar a proposta 
formulada pola Alcaldía en todos os puntos.  

 
 
3º.-APROBACION PARA SOLICITAR A DIRECCION XERAL DE COORDINACION 
FINANCEIRA COAS COMUNIDADES AUTONOMAS E COAS ENTIDADES LOCAIS DE 
SUSPENSION ATA XULIO DE 2013 A RETENCION DE FONDOS NA PARTICIPACION 
DOS TRIBUTOS DO ESTADO 

 
Polo Sr.Alcalde se presenta a seguinte Proposta que copiada literalmente di: 
 

“SOLICITUDE A DIRECCION XERAL DE COORDINACION FINANCIEIRA COAS 
COMUNIDADES AUTONOMA S E ENTIDADES LOCAIS DE SUSPENSION DE RETENCION 
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DE FONDOS NA PARTICIPACION NOS TRIBUTOS DO ESTADO A PARTIR DO MES DE 
XUÑO. 

 
 

Considerando que na data de 21 de maio de 2013 e rexistro de entrada nº 3.403 recibimos escrito da 
Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local donde comunican que temos superado o prazo 
de remisión da liquiedación do Presuposto do ano 2012, e que esto podería dar lugar, a partir do mes de 
xuño de 2013, da retención dos fondos na Participación dos Tributos do Estado. 
 
Considerando que o Técnico de Servizos Económicos, e actual Interventor accidental, infoma da 
imposibilidade material de dar cumplimento á obriga mencionada anes de rematar o preente mes, 
estimando que a liquidación de presuposto de 2012 podería ser remitida á Oficina Virtual de 
Coordinación Financieira coas Entidades Locais o 20 de xuño de 2013. 
 
En base ao exposto anteriormente e en vi9rtude do establecido no apartado 2 do artigo 36 da Lei 
2/2011, de 4 de marzo, Lei de Economía Sostible, esta Alcaldía PROPON ao Pleno: 
 
Solicitar a suspensión da retención da participación nos Tributos do Estado, si fora o caso, a partir 
do mes de xuño de 2013. 
 
Esta petición xustifícase pola baixa, por traslado, do anterior Interventor habilitado nacional, 
deixando traballo pendente, así como outro non debidamente documentado. Desde o 1 de setembro 
de 2012 a praza está cuberta accidentalmente polo Técnico de Servizos Económicos que,  desde esa 
data  tuvo que poñer ó día numerosas obrigas de remisión de información tanto ao Ministerio de 
Facenda como ao Consello de Contas de Galicia. Unha enumeración destes traballos é: 
   

• Envío no mes de setembro da liquidación dol presupuesto de 2011. 
• Revisión Cuenta General do ano 2010 por defectos na contabilidade da mesma. 
• Remisión de información do Presupuestos de 2011 y 2012. 
• Remisión dos informes relativos a Lei de morosidade dos anos 2011 y 2012. 
• Actualización da estructura presupuestaria vixente desde o ano 2010. 
• Actualización del CIR local. 
• Modificación de ordenanzas fiscais para a proposta de aprobación o Pleno municipal. 
• Confección e envío do Presupuesto de 2013. 
• Seguimento do plan de axuste do exercicio 2012 en referencia o RD 4/2012. 
• Envío 0 Ministerio de Facenda e Administracións Públicas da información salaria do persoal ao 

servizo  de esta Administración (ISPA). 
• Envío sobre o cumprimento da estabilidade financieira, cumplimento da regra de  gasto e nivel 

de endeudamento no Presupuesto de 2013. 
• Envío do seguimiento de plan de axuste durante o primer trimestre de 2013. 
• Actualización no inventario das bases de datos das entidades locais. 
• Envío da Conta Xeral de 2011. 
• Cumplimento o RD 4/2013, en referencia a 2ª fase do mecanismo de pago a proveedores  coa 

revisión do plan de axuste. 
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Os traballos sinalados anteriormente hai que engadir o traballo diario de execución do presuposto, 
subvencions, informes de concesionarios, empresas municipais, atender as solicitudes e demandas 
dos cidadans etc... 
En resumen a posta ao día da documentación, realiza-las obrigas de información e remisión 
legalmente establecidas e a realización do traballo inherente ós servizos económicos  provocan un 
exceso de carga de traballo  na persoa do Interventor accidental. 
 
As medidas que se estan levando acabo son: 
 

A) Cubrir a praza  vacante por parte do Interventor habilitado nacional, para que xunto co 
Técnico de Servzos Económicos poidan realizar toda-las labores encomendadas.  

 
B) Facer uso, cando sexa posible, do Servizo de Cooperación coas Entidades locais da 

Excelentísima Deputación de Lugo 
 

C) Intentar, provisionalmente, que algún Interventor habilitado colabore na realización do 
traballo por acumulación.. 

 
 
Esta Corporación comprométese a curmprir a obriga de información como máximo o 28 de xuño, 
reiterando a necesidade, unha vez mais, de proveer a praza vacante de Interventor habilitado 
nacional. “ 
 
A continuación polo Sr.Alcalde, dícese: que recibido escrito do Ministerio de Facenda para remitir a 
liquidación do presuposto de 2012, é necesario a solicitude de prórroga para a remisión da   
devandita liquidación do presuposto do 2012; xa que neste intre, e tendo en conta que cambiaron os 
prazos de remisión e que na páxina Web aínda non está modificado o prazo para o seu envío, 
segundo escrito recibido, dice:”que podería, non que vaian facerse”... deter os Fondos de 
Participación nos Tributos do Estado, a partir de xuño que ascenden a 230.000 €uros que 
corresponden a este mes, pero confiando en que nos dean a prórroga que se pretende aprobar nesta 
sesión, pois se podería recuperar os cartos no vindeiro mes de agosto, tendo en conta que xa para o 
vindeiro día  28 de xuño poderíase remitir ao Ministerio de Facenda a liquidación do ano 2012.  Por 
outra banda, sabemos o exceso de traballo e carga que  ten o Interventor accidental tras a marcha do 
Interventor titular, e  que trata de poñer ó día, neste tempo, numerosas obligacións de remisión de 
información, tanto ao Ministerio de Facenda como ao Consello de Contas. Seguidamente, aclara 
que a ausencia do ingreso non poñerá en perigro as nóminas de xuño e conta  con que o Cadro de 
Persoal do concello perciba os salarios, a pesar de que o mes de xuño é un mes que hai a paga 
extraordinaria e o desembolso das nóminas chega a acadar os 500.000 €uros.  
 
Seguidamente intervén o voceiro do P.P. D. Antonio José Bouza Rodil, e ven en dicir, que o Partido 
Popular aínda que non  ten a intención de prexudicar as finanzas municipais e tampouco que o 
retraso no cobro dos tributos do Estado afecte á percepción de nóminas, si vai votar abstención xa 
que discrepa da xestión económica da Alcaldía, que este é un caso de deixamento e incumprimento 
sistemático de prazos. Nos, aclara, estamos en contra da prórroga e tería que saber vostede 
(refiríndose ao  Alcalde), que se modificaba o prazo para remitir a liquidación e que remataba o 4 
de xuño, e este goberno ven en estimar o envío sobre o 20 de xuño, polo que non vamos a votar a 
solicitude de prórroga, tendo en conta que non perigran as nóminas, como ben di vostede.....Si, 
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incidimos en que veña un Interventor e en que non estamos de acordo en que se incumpran os 
prazos e que haxa pérdida de axudas por deixamento.     
 
Polo Sr. Alcalde, faise saber que o no ano 2012 non se inclumpriu o prazo, pero Facenda tiña 
rexistrados tres Padroados da época do P.P. que non existian e que aínda estaban de alta e houbo 
que dalos de baixa do concello, como son: teatro Pastor Díaz;  Conservatorio e Deportes;  e 
ademáis, faltaría máis, que vostedes estiveran de acordo coa nosa xestión económica, cando este 
Concello herdou de débedas máis de 15.000.000 millóns de euros, tivemos baixada de ingresos por 
licenzas de obras en uns 1,7 millóns de euros por ano desde o 2007, tivemos supresión de 
subvencións pola Xunta de Galicia como son:  axuda no fogar, deportes que é de uso gratuito, 
conservatorio que é recoñecido a nivel económico como de déficit de máis de 550.000 €uros. Polo 
que vostede Sr. Rodil, sume e xa verá como non pode estar o seu Grupo conforme,  e sume tamén a 
falta de apoios e os recortes sistemáticos que está a sufrir este Concello por parte da Xunta de 
Galicia. 
 
Seguidamente o voceiro do BNG, D.Bernardo J. Fraga Galdo, indica que o seu Grupo vai votar a 
favor da petición de prórroga, pero que vai ser un SI” crítico” á proposta, xa que recoñecemos a 
labor do Interventor Accidental, pero levamos máis de dez meses sen Interventor Titular e pregunto, 
¿cantas veces se solicitou un Interventor municipal? Nos, non entendemos que non veña un 
Interventor de Corpos Nacionais ou provisional, xa que sabemos que a  situación xeográfica é 
dificil, e aínda que non sexa facil, son cousas que se poden solucionar para que nos manden un 
Interventor habilitado nacional e poder entregar as cousas a tempo e nos prazos. 
 
Polo Sr.Alcalde, contestase que xa sabemos o traballo que fixo o Sr. Interventor accidental  para 
poñer ao día en tempo récord as numerosas obrigas de remisión ao Ministerio de Facenda e ao 
Consello de Contas e xa  están descritas tamén  nesta solicitude de prórroga, pero non só se trata de 
remitir as contas; indica o Alcalde,  trátase máis ben de refacelas e hai que ir subsanando as 
irregularidades existentes da contabilidade anterior e esperamos que se poida ter a liquidación polo 
15 ou 20 de xuño de 2013. 
 
A seguir o Voceiro do BNG,  di nos, non poñemos en dúbida o traballo que fai o Interventor 
accidental, aclaro que queremos saber as veces que se solicitoú  un Interventor de Corpos Nacionais 
para o Concello, pero non estou poñendo en dúbida o traballo que se fixo por parte de Técnico de 
Servizos Económicos. Pregunto, que si se solicitou a praza,  insto a reclamar a quen haxa que 
reclamar que se cubra, porque unha persoa soa non é suficiente para facerse cargo do volume de 
traballo que xera a área económica do Concello. 

 
Polo Sr. Alcalde, contéstase que xa cando cesou o titular se pidíu un Interventor á Dirección Xeral 
de Administración Local pero non veu ninguén.Algúns, dician que sí que ian a solicitar Viveiro, 
pero non sei con quen falaban despois,  e volvía a quedar vacante, e digo que desde nigunha parte se 
interesa ocupar a praza, nin siquera de maneira provisional ou acumulada. Tampouco, dí o Alcalde,  
se cubríu  a praza de  Secretaria, no na pedíu ninguén e está  vacante. Na actualidade está cuberta 
pola Secretaria provisional e remata dicindo que se intentou buscar un interventor accidental incluso 
a nivel persoal. 
 
A continuación, intervén o voceiro do  Partido Independentes de Viveiro (IVI) .D. Guillermo Leal 
Arias, e dí que o seu partido  vai a votar a favor da prórroga e  estamos de acordo coa solicitude de 
prórroga, xa que todos sabemos o traballo a contrarreloxo e tan ingrato que tivo o Interventor 
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accidental, Sr. Aguado, e que tivo que  arranxar a “chapuza “contable do anterior interventor, que 
incluso tomou o pelo á Comisión, á alcaldía, e incluso deu a espantada, cando solicitoú o traslado 
ao Concello de Ferrol, en plena movida do Plan de axuste para o pago a proveedores. Nosoutros 
sabemos de sobra como traballou  o Técnico  Económico, un traballo ingrato totalmente e despexar 
a maraña de datos económicos do Concello non é ningunha bicoca,  e polo menos é de agradecer 
que poña todo estos datos ao día. 
 
Seguidamente,  sométese a votación, coa abstención dos membros do P.P. quedando aprobada, por 
maioría absoluta, e en consecuencia declárse aprobada a proposta da Alcaldía que literalmente di: 
 
..”Solicitar a suspensión da retención da participación nos Tributos do Estado, si fora o caso, a 
partir do mes de xuño de 2013. 
 
Esta petición xustifícase pola baixa, por traslado, do anterior Interventor habilitado nacional, 
deixando traballo pendente, así como outro non debidamente documentado.  Desde o 1 de setembro 
de 2012 a praza está cuberta accidentalmente polo Técnico de Servizos Económicos que,  dende esa 
data  tivo que poñer ó día numerosas obrigas de remisión de información tanto ao Ministerio de 
Facenda como ao Consello de Contas de Galicia. Unha enumeración destes traballos é: 
 
documentado. Desde o 1 de setembro de 2012 a praza está cuberta accidentalmente polo Técnico de 
Servizos Económicos que,  desde esa data  tuvo que poñer ó día numerosas obrigas de remisión de 
información tanto ao Ministerio  
de Facenda como ao Consello de Contas de Galicia. Unha enumeración destes traballos é: 
   

• Envío no mes de setembro da liquidación dol presupuesto de 2011. 
• Revisión Cuenta General do ano 2010 por defectos na contabilidade da mesma. 
• Remisión de información do Presupuestos de 2011 y 2012. 
• Remisión dos informes relativos a Lei de morosidade dos anos 2011 y 2012. 
• Actualización da estructura presupuestaria vixente desde o ano 2010. 
• Actualización del CIR local. 
• Modificación de ordenanzas fiscais para a proposta de aprobación o Pleno municipal. 
• Confección e envío do Presupuesto de 2013. 
• Seguimento do plan de axuste do exercicio 2012 en referencia o RD 4/2012. 
• Envío 0 Ministerio de Facenda e Administracións Públicas da información salaria do persoal ao 

servizo  de esta Administración (ISPA). 
• Envío sobre o cumprimento da estabilidade financieira, cumplimento da regra de  gasto e nivel 

de endeudamento no Presupuesto de 2013. 
• Envío do seguimiento de plan de axuste durante o primer trimestre de 2013. 
• Actualización no inventario das bases de datos das entidades locais. 
• Envío da Conta Xeral de 2011. 
• Cumplimento o RD 4/2013, en referencia a 2ª fase do mecanismo de pago a proveedores  coa 

revisión do plan de axuste. 
 
Os traballos sinalados anteriormente hai que engadir o traballo diario de execución do presuposto, 
subvencions, informes de concesionarios, empresas municipais, atender as solicitudes e demandas 
dos cidadans etc... 
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En resumen a posta ao día da documentación, realiza-las obrigas de información e remisión 
legalmente establecidas e a realización do traballo inherente ós servizos económicos  provocan un 
exceso de carga de traballo  na persoa do Interventor accidental. 
 
As medidas que se estan levando acabo son: 
 
 
 

A) Cubrir a praza  vacante por parte do Interventor habilitado nacional, para que xunto co 
Técnico de Servzos Económicos poidan realizar toda-las labores encomendadas.  

 
B) Facer uso, cando sexa posible, do Servizo de Cooperación coas Entidades locais da 

Excelentísima Deputación de Lugo 
 

C) Intentar, provisionalmente, que algún Interventor habilitado colabore na realización do 
traballo por acumulación.. 

 
Esta Corporación comprométese a cumprir a obriga de información como máximo o 28 de xuño, 
reiterando a necesidade, unha vez mais, de proveer a praza vacante de Interventor habilitado 
nacional.” 
 
A continuación, e antes de rematar a sesión, polo D. Sergio Aguado Delicado, Técnico de Servizos 
Económicos do Concello de Viveiro, solicita a palabra ao Sr. Alcalde, quen accedendo á mesma, e 
de seguido, intervén para  facer constar na presente Acta desta  sesión plenaria que él,  non está  
desempeñando as funcións de Interventor Accidental  de maneira voluntaria,  xa que o primeiro 
interesado no tema de que sexa cuberta a praza  por persoal habilitado de Corpos Nacionais e él;   e 
que estaría encantado en que nomearan, en todo caso,  un Interventor accidental por acumulación,  
co que se brinda a colaborar coa Intervención desde o seu posto como Técnico dos Servizos 
económicos, posto que ocupa e para o que foi contratado. 
 
E non habendo mais asuntos de que tratar, polo Sr.Alcalde levántase asesión, sendo as vinteunha 
trinta horas, do día con que se encabeza esta acta, que asinan os asistentes, por quintuplicado 
exemplar, do que eu, secretaria accidental, doú fe. 
 
 
 
 
 
 


