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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 30 DE MARZO DE 2012. 

   
AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
D. Melchor Roel Rivas 

 

CCCOOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::   
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 Eduardo 

de Olano Vega, 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 
Dª. Cándida Méndez Salgado  

 
INTERVENTOR 
D. Fidel García Martul 

 
 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

 

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

marzo de dous mil doce, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados 

anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, baixo a 

Presidencia do Sr. Alcalde, asistido de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto . Excusa a 

súa asistencia Dª. Cándida Méndez Salgado.  

 

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 DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 28/11/2012, 15/12/2012, 29/12/2011 E 30/01/2012. 
 
Intervén D. Antonio José Bouza Rodil, en representación do grupo municipal do P.P., para solicitar 

que a aprobación das actas se deixe para un próximo Pleno, debido a que se lles facilitaron no día de 

hoxe ó tratarse dun pleno extraordinario e urxente. 

 

Contesta o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para sinalar que non existe inconvinte, que a 

semana seguinte é Semana Santa e entón ó pasar esa semana, o mércores seguinte podíase celebrar 

un Pleno para tratar os asuntos que ían ir a este e que houbo que pospoñer xa se sabe porque 

motivo. 

 

2.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 
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Por unanimidade dos concelleiros presentes ratifícase a urxencia da sesión. 

 
 
3.- SINATURA DUN NOVO CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
XESTIÓN CATASTRAL ENTRE A SECRETARÍA DE ESTADO DE FACENDA E 
ORZAMENTOS (DIRECCIÓN XERAL DO CATASTRO) E O CONCELLO DE VIVEIRO. 
 

Vista a proposta de convenio de colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de 

Estado de Facenda e Orzamentos (Dirección Xeral do Catastro) e o Concello de Viveiro. 

 

Vista a proposta da Alcaldía de data 22 de febreiro de 2012, que literalmente di: 

 
“Primeiro.- Acordar a sinatura dun novo Convenio, nos termos que figuran no borrador presentado, coa 

Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos (Dirección Xeral do Catastro). 

 

Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para a realización de todos os trámites pertinentes 

en orde a levar a cabo a sinatura do mencionado Convenio e demáis tramitación necesaria para executar 

este acordo.” 

 

Por parte da Alcaldía procédese á apertura do debate, que discorre do seguinte xeito: 

 

Intervén o Sr. Alcalde para sinalar que existe Dictame favorable da Comisión Informativa de 

Desenvolvemento Local sobre esta proposta, aprobado por unanimidade. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para indicar que ata o de agora existía un servizo que 

se viña prestando no Concello en virtude dun plan piloto, mediante o que se prestaban servizos en 

materia de catastro ós cidadáns directamente dende o Concello, evitándolles desprazarse a Lugo, 

polo que agora trátase de plasmar de xeito formal nun convenio os servizos que se prestaban en 

función do mencionado plan piloto. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose por 

unanimidade: 

 

Primeiro.- Acordar a sinatura dun novo Convenio, nos termos que figuran no borrador presentado, 

coa Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos (Dirección Xeral do Catastro). 

 

Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para a realización de todos os trámites 

pertinentes en orde a levar a cabo a sinatura do mencionado Convenio e demáis tramitación 

necesaria para executar este acordo. 

 

 
 
 
3.- APROBACIÓN DO PLAN DE AXUSTE EN CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO 
REAL DECRETO 4/2012 E 7/2012. 
 
Por parte da Secretaria Municipal maniféstase  a advertencia da falta do informe de Intervención ó 

Plan de Axuste, que debería ser previo á súa aprobación. Así mesmo déixase constar que o 
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expediente do Plan de Axuste non se atopa completo, xa que non figura cuberto o Apartado A3 do 

mesmo, tendo constancia según o rexistro xeral da existencia de varios requerimentos remitidos á 

Intervención dende a Alcaldía para a súa cobertura e contestacións remitidas dende a Intervención. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, dicindo que o Interventor municipal hoxe enfermou, 

pero xa sabía no día de onte que ía enfermar, pois deixou ordes ós traballadores de Intervención do 

que tiñan que facer hoxe. Indica que existe un informe dos trámites que se levaron hoxe  a cabo para 

comunicarlle ó Pleno. Tamén indica que na última reunión da Comisión Informativa se quedou en 

que hoxe ás 9 se celebraba outra reunión na que se dictaminaría o Plan e se lle entregaría, e non 

asistiu as 9 e ás 11 chamou de que non se podía levantar. Ademáis de que a elaboración do Plan 

necesita datos que só ten o Interventor.  Apunta que o día 15 lle entregou unha lista de facturas para 

conformar, na que aparecían facturas que xa estaban anuladas por sentencia, polo que, di, requeriu 

que se lle entregase outro listado depurado para poder firmalas e aínda hoxe está esperando. 

Ademáis, indica, que tamén lle remitiu o Interventor  un escrito, dicindo que se iniciase expediente 

de prescripción, ó que se lle pediu o listado de facturas, cando o día 15 era o último día para 

envialas, pedindo que se iniciese o expediente de prescripción o último día que había para remitir o 

certificado de facturas. Di, así mesmo que o apartado A3 só o pode cubrir o Interventor, e que o 

Plan de Axuste se realizou grazas á colaboración de funcionarios e do departamento de servizos 

económicos, sen ningún dato oficial facilitado polo Interventor ata o día 28, no que remitiu un 

cadrante do anexo cuberto. Sen embargo, sinala, que o Interventor, o día 17 lle remitiu un escrito 

indicando que se lle presentase o Plan de Axuste para informar con 5 días de antelación. O día 29 

remitiu un escrito de que non tería tempo a informar o Plan e o día 30 xurdiulle unha enfermidade 

que lle impedía levantarse. Reitera o Sr. Alcalde que o día 15 dixo na Comisión Informativa que 

subía ó seu despacho a remitir o listado e logo baixaba para entregalo, agardamos ata as 16:30 e 

aínda hoxe estamos esperando. Dende o 12 de maio de 2005 di, tiveron que sacar adiante o 

Concello sen a colaboración de Intervención para todos os temas legais. 

 

Unha vez aclarados polo Sr. Alcalde estes aspectos, pasa a desglosar o propio Plan de Axuste, 

indicando que se deriva dunha decisión do goberno que inicialmente hai que aplaudir, indicando 

que o goberno actual tomou unha decisión que o goberno do PSOE anunciou en xullo do ano 

pasado pero finalmente non a levou a cabo, e agora con este Plan limparanse os Concellos. Por 

outra banda a mala noticia é que sabendo todos que o Banco Central Europeo deixa os intereses ó 

1%, os Bancos neste caso deixarano como mínimo ó 5%. 

 

Apunta o Sr. Alcalde que o Concello de Viveiro ten facturas dende antes do 2003 e posterior por un 

valor de 9.400.000 € dos que o Sr. Interventor enviou o listado ó Ministerio de Facenda por importe 

de 7.400.000 €, no que incorporou facturas que o Decreto non permite pagar, como son os intereses, 

facturas anteriores ó 2003, e outras do mesmo ano e nas mesmas condicións non as incorporou, sen 

estar aberto expediente de caducidade. Así di, tiveron que traballar nesta situación facendo un plan 

en función da cuantía remitida. 

 

Sinala o Sr. Alcalde as medidas que figuran no Plan de Axuste, indicando que se van seguir 

mantendo todos os servizos sociais, e por necesarios e de xustiza todos os postos de traballo que 

neste momento existen no Concello e que farían falta máis, que nalgunha ocasión albergou 172 

postos máis dos que existen neste momento. Co Plan de Axuste vai haber un sacrificio para os 

empregados públicos, suspendendo as axudas de vivenda, ortopedia, becas, porque con bo criterio, 

co comité de empresa, o lóxico non é facilitar o despido senón facilitar o emprego. Así vanse facer 

recortes para seguir mantendo a prestación dos servizos. Así por exemplo no suposto das 
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instalacións deportivas, se temos un déficit de 181.000 €, derivados de gastos de persoal, 

mantemento, enerxía eléctrica e gas, as asociacións deportivas van ver reducidas as súas 

subvencións, porque se podían subir as taxas ó usuarios pero non queremos que calquer rapaz vexa 

impedido realizar deporte. Así a previsión vai en reducir subvencións alí onde a prestación de 

servizos sexa deficitaria.  

 

Apunta tamén o Sr. Alcalde, que dende o ano 1990 se cobraba a taxa de depuración sen depuradora, 

que agora se incrementará, pero porque agora se usa. Moitos dos incrementos a partires do ano 2016 

e 2017 volverán a valores do ano 2012, xa que se producen para facer fronte ó Plan, pero pasado o 

peor período volverán a valores do ano 2012. Seguidamente menciónase polo Sr. Alcalde a relación 

de servizos co seu déficit, como o abastecemento de auga, o alcantarillado, cun déficit de 4.360 €, a 

recollida de lixo, cun déficit de 16.700 €, o custo de depuración é de 411.000 €, porque non se 

cobraba. Sinala que a taxa de depuración ascende a 148.600 euros, polo que hai un déficit de 

280.000 e, dicindo que cando se chegue a acordo con Aquagest de que cobrou 110.000 € de máis 

dende que se puso a taxa de depuración para unha depuradora que non existía, sabendo que o custo 

era de 138.000 € e o imposto que se recadaba de 150.000, e ninguén decía nada, pero agora sí 

haberá que poñela. Respecto ós servizos sociais, apunta que en servizos sociais e asistenciais, 

educación e axuda no fogar existe déficit. Así no conservatorio hai un déficit de 621.000 €, en 

axuda no fogar 270.000 €. Cando se chegou á Alcaldía só se destinaba a axuda no fogar 70.000 €, 

ademáis se este pleno fose o próximo luns o déficit xa sería de 470.000 € porque a Xunta retira as 

axudas a dependencia ós Concellos de menos de 20.000 habitantes. A estes custos que asume o 

Concello súmaselle 310.000 € que se pagan de gastos en educación, nos colexios (luz, gasóleo, 

persoal e dous comedores para nenos de menos de 6 anos). Así, presto de 1.300.000 € de gasto 

pertencen a competencias exclusivas da Xunta. Sinala que os custos da piscina cando a xestionaba 

unha empresa privada tiña unhas pérdidas de 7.000 € e agora con TurViveiro 700 € ó ano. O teatro 

tamén conta con déficit, polo que se van rebaixar as subvencións, que pasarán de 37.000 € a 22.000 

€, pero non se vai subir a taxa por ir ó teatro, porque senón ninguén podería acceder á cultura. 

Respecto a Protección Civil, apunta, para os que divulgan na prensa, que a Xunta de Galicia aproba 

o GRUMIR estable de Viveiro, pero manda só 34.000 €, aínda que nos anuncios se diga que é 

sufragado pola Xunta, polo que o déficit é de 236.000 €. Respecto ás licenzas di que dende o ano 

2007 hai un promedio dun millón de euros menos de ingreso por licenzas. Así sinala que co 

derroche que hai pagando o que se pagou é sorprendente que teñan unha débeda menor da que 

pagaron. Respecto ó cemiterio di que hai un déficit de 34.290 €, pero non se poden subir as taxas 

nin pechar o cementerio, polo que haberá que ir a ingresos correntes igual que en educación. No 

tocante ó mercado sinala que cumprindo promesas fallidas dos anos 90 hoxe hai un mercado en 

condicións, cun déficit de 9.430 €. O servizo de grúa tamén ten un déficit de 4.200 € e o servizo de 

hora un superávit de 6.440 €.  

 

Exposto isto apunta o Sr. Alcalde que as medidas a tomar son as seguintes: Incrementar as distintas 

taxas, crear unha taxa de depuración que xa a había sen depuradora, que suporá nun consumo medio 

de 232 m3, 7€ trimestrais. Di que a Xunta tiña que sufragar 1.300.000 € de custo de servizos, que 

non lle debe nada a ninguén nada máis que ós intereses de Viveiro, e que se o bipartito no seu 

momento o fixo mal hai que dicilo, polo que nin o bipartito nin o goberno do P.P. da Xunta 

atenderon ós acordos do Pleno de que a Xunta asumise o Conservatorio, como ocorre co de Ferrol. 

Vaise incrementar algo a matrícula, pero pouco, porque un cidadá  de Ferrol que vai ó conservatorio 

paga 161 € matrícula e cuota mensual incluída, polo que en Viveiro hai que financialo con ingreso 

corrente, porque como somos de 2ª división fronte ós diferentes partidos da Xunta, o que menos 

paga son 535 € e o que máis 735 €. Así, di, só co Conservatorio e Asistencia Social xa sobraba 
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diñeiro, e ata se podería volver a invitar ós vecinos a unha xamonada, xa que, apunta, falar fálase 

moito, pero reivindicar ou encerrarse todos na Consellería para que asuman o conservatorio non, e 

con iso xa non teríamos déficit, pero ó mellor hai salarios en época de austeridade que hai que 

agradecer. Este Conservatorio que atende a toda a comarca e Ferrol terra non é atendido pola Xunta.  

 

Sinala o Sr. Alcalde que esta Plan se fixo en base ós orzamentos que xa había pechados, que algúns 

públicamente acusaban de ir contra o Interventor dicindo que se buscaban disculpas, pero cando o 

sufriron na súa propia carne viron o que había. Apunta de novo que se van manter os servizos, que a 

Xunta co Decreto de hoxe de axuda no fogar obriga a revisar a axuda que damos ós maiores, xa que 

estipulou para recibir axuda o salario mínimo interprofesional, polo que haberá xenté que non lle 

poderemos axudar. Comenta que se fixo un Plan con moitas dificultades, agredecendo a paciencia 

de todos os grupos á serie de datos que houbo que ir incorporando porque o dato necesario para 

realizar o Plan entregouse polo Interventor o día 28 de marzo, os datos do 2011). Na nosa 

elaboración, di, fíxose un orzamento de gastos e de ingresos por debaixo do orzamento de ingresos 

do ano 2011, xa que nos últimos cinco anos houbo un promedio de ingresos doutras administracións 

de 2.300.000 € ó ano, e só se incorporaron 2.360.000 €, que é o que está comprometido. Apunta que 

no momento en que se depuren as facturas terá que ser incrementado, xa que hai facturas ás que hai 

que dar a conformidade , apuntando que se asinarán todas sobre as que non exista sentencia firme, 

tamén as de antes do ano 2003, tamén sinala que non hai prescripción, que se pediu o listado antes 

do día 15 de marzo e non se deu. Apunta que as vai asinar porque non quere perxudicar a ningún 

veciño, como tampocuo fixo coas licenzas urbanísticas, e non coa ansia de perxudicar ó adversario 

como si houbese enfrentamentos persoais. Pide perdón á Concellería de Facenda, que traballou 

moito para sacar adiante este Plan, xa que como esta intervención foi longa que se dé por 

intervención do grupo do PSOE. 

 

Intervén o Sr. Antonio José Bouza Rodil, en representación do grupo municipal do P.P., indicando 

que tras revisar o Plan atopan a falta de varios asuntos. Recordan que non o consideran completo 

porque faltan as facturas que deberían figurar, todas,  e que todos os partidos estaban de acordo en 

que figurasen, xa que se trata dun Decreto APRA limpar as facturas dos Concellos, polo que 

mentres non se incorporen está incompleto. Ademáis apunta que non hai unha relación detallada de 

onde saen os ingresos, que se pediron datos e se lle deron algúns pero que non son os que se 

pediran. Así mesmo, indica que non están de acordo en que se suban as taxas, tamén di que non 

saben a que se dedica cada quen do persoal do Concello nin canta é a Plantilla. Apunta tamén que 

no Plan non se contemplan sentencias futuras, como licenzas de obra cobradas sen outorgar, 

tampouco os gastos do Celeiriño, así como que tampouco queda nada para imprevistos co que isto 

pode levar á asfixia de Viveiro, xa que tampouco se contempla o descenso dos tributos do Estado. 

Di, así mesmo, que no tocante á débeda non se figura que entidades nin canta débeda de cada unha, 

tampouco se recollen indemnizacións futuras nin pendentes. Finalmente sinala que non tiveron 

opción para a súa elaboración, que non parece seria a xestión dos últimos catro anos, que non foi 

capaz de aprobar un orzamento, polo que o voto do seu grupo vai ser negativo. 

 

Intervén o Sr. Bernardo Fraga Galdo, en representación do grupo do BNG, apuntando que vai facer 

unha breve análise do pasado, o presente e o futuro. Respecto ó pasado sinala que quere deixar clara 

a posición da economía de Viveiro, dicindo que están presentes concelleiros dos últimos anos, que 

son os máximos culpables da situación das arcas municipais. O endebedamento supera os 900 € por 

veciño, xa que hai 9.000.000 € de facturas, das que o Interventor eliminou parte e que se 

solucionará coas certificacións individuais, se aparece. Son 15 millón, ata o ano 2022. Sinala que se 

parte de dúas etapas de xestión do goberno do P.P. nefasta, que levou a unha débeda de máis de 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 6

13.000.000 € con facturas de dudosa procedencia. Daquí provén a maior parte da débeda bancaria. 

Esta xestión, di, é o exemplo do que non se debe facer, xa que deben primar os criterios de boa 

xestión. A segunda etapa, apunta, é a do PSOE, tras o ano 2003, que non foi capaz de mellorar a 

situación, senón que incrementou en 4.000.000 e a débeda, e a excusa non serve para que nese 

momento non se mellorase. Di que é certa a reducción de ingresos no ano 2005, pero non chega 

para xustificar o gasto descontrolado, que incrementou a débeda descontroladamente, pois temos 

unha débeda superior a Coruña. Apunta que o BNG para formar parte do goberno puxo como 

condición un orzamento anual para a reducción da débeda, polo que levan traballando niso, para 

aprobalo unha vez que o Ministerio aprobe o Plan de Axuste. Sinala que este Plan recolle os 

ingresos adaptados ó 2012, para manter os servizos, tanto sociais, culturais, deportivos e educativos. 

As medidas do Plan, di, teñen na súa totalidade o seu apoio para seguir mantendo servizo, 

apuntando que o Conservatorio é indispensable, pero que se debería financiar pola Xunta ou por 

todos os concellos que teñen alumnos nel.  Respecto ó futuro comenta que este Plan que se vai 

aprobar ten unha hipoteca que se herda de todos os mandatos anteriores, que supón un pago de 

15.000.000€, que conlevará reducción de persoal por amortización de prazas a 10 anos vista por 

xubilacións, reduccións de subvencións, subida de taxas, etc. Finalmente remata anunciando que o 

seu grupo vai votar a favor esperando que agora se respeten os criterios do orzamento e se leve unha 

xestión adecuada.  

 

Intervén o Sr. Guillermo Leal Arias, en representación do grupo municipal do iVi, sinalando que o 

BNG tamén estivo catro anos formando parte do goberno, polo que se manifesta sorprendido coas 

declaracións do representante do BNG. Apunta que sinalou o Alcalde que o Interventor xa sabía o 

día anterior que ía enfermar, pero hoxe ás 8:47 horas estivo no Concello rexistrando un escrito, e 

mostra o escrito no que o Interventor  Municipal lle comunicaba ó Alcalde que lle sería imposible 

emitir un informe do Plan de Axuste antes do día 31 de marzo. Apunta así mesmo, que sobre o 

apartado A3 do Plan non puido o Interventor facilitar os datos porque non ten esas cantidades. Así 

respecto ás obrigas pendentes de pago de exercizos cerrados, di, non sabe o que debe, do que 

manifesta estar seguro, así apunta xa llo comentou na Comisión Informativa, porque lles estivo 

tomando o pelo, ademáis de enganar a todos os grupos dicindo que se ían incluir a totalidade das 

facturas. O listado da páxina web está incorrecto, xa que no mesmo figuran intereses, ás débedas 

por sentencia aplicoulles o CIF do Xulgado. Así os datos necesarios do apartado A3 non pode 

dicilos porque non os sabe, xa que non ten pechada a contabilidade. Así escudouse na presentación 

en prazo das contas do 2009 na empresa EOGAl que non lle facilitaran as contas, pero se se lle dan 

uns datos e o resto non o ten é imposible realizar nada. Sinala que a Concelleira de Facenda leva 

mirando factura a factura dende que o principio e nas diferentes Comisións Informativas intentouse 

elaborar un Plan de Axuste críble. Este grupo, di, nuns recortes está de acordo e noutros non, 

porque todos os gobernos están a apretar e vannos sair ernias, polo que ó mellor hai que tomar 

outras medidas máis drásticas, porque non se debe ir sempre polo maís débil. Así indica que non 

van votar en contra, que se van abster, xa que non están de acordo porque este Plan non ten unha 

base firme para poder elaboralo xa que se parte duns datos que non son correctos. Sinala que este 

problema con Intervención se padece ano tras ano, que os informes das Contas son vergoñentos, 

que se aportan cantidades que son irreais, o que considera lamentable, pero disto poderíase falar 

aquí dúas horas polo que hai que tirar para adiante co que haxa. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, contestándolle ó grupo do P.P. que preguntaban por 

sentencias futuras, por gastos do Celeiriño, agradecéndolle que diga que este Alcalde debía asinar 

todas as facturas e que o ía acompañar ó banquillo se era necesario, pero agora anuncia que vai 

votar en contra, polo que como ía defender que se fixera ben en asinalas se logo vota en contra do 
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Plan de Axuste, se algúns membros do seu partido foron de testemuña ó xulgado por esa débeda. 

Apunta que tamén dixo o representante do P.P que non coñecía ó persoal nin a qué se dedica cada 

quen, polo que cando di na prensa que hai que despedir persoal faino sen saber que persoal hai. 

Recórdalle que antes contratábase sen proceso a 70 persoas, pero agora sí hai imputacións. Di que 

sobre o futuro xa temos bastante. Respecto ós créditos indica que están en Pleno aprobados a que 

entidade se negociou a débeda de 7.000.000 € do P.P. Sobre o que se amortiza e os intereses, 

indícalle ó representante do P.P que hoxe xa o preguntou na Comisión Informativa e xa lle dixeron 

onde estaban. Reitera que vai conformar facturas que se presentaron no ano 2002 e de obras do ano 

1999, as correspondentes a vir o equipo de Salamanca e a de máis de 5.000 € por comer cunha 

Ministra, dicíndolle que non sei de que lado do banquillo estarían.  

 

Segue o Sr. Alcalde coa súa intervención, indicándolle ó representante do grupo do BNG o seu 

agradecemento de que, formando parte do goberno, vote a favor, indicando que o que dixo non se 

axusta á realidade, xa que nos extraxudiciais de 2007 e 2008 pagáronse facturas do 2003, e que nos 

seis meses que se gobernou no 2011 xerouse un déficit a proveedores de 1.000.000 €. Apunta que 

no tema dos pagos vanse tomar medidas, que xa anunciou  na Comisión Informativa, de que tras 

este Plan, ningún empregado nin concelleiro poderá pedir nada sen autorización da Concelleira de 

Facenda coa partida. Se é urxente haberá 48 horas para xustificar a que partida vai, xa que agora 

non hai que paliar, hai que controlar. Apunta, respecto á abstención do grupo do iVi, que se todos se 

absteñen non habería financiación, e logo véndese por ahí ós proveedores que esteñan tranquilos 

que as súas facturas van entrar, que as vai asinar o tonto de Melchor, que o fará non por tonto, 

senón por responsable. Apunta, tamén, que ante presións, e non só do grupo do P.P., que unha das 

medidas era despedir persoal este goberno dixo que non, que sí ían ter que renunciar a dereitos, pero 

que se ían manter os servizos, porque os traballadores que hai son necesarios, pois a ver qué 

empresa privada mantiña as zonas verdes ou públicas do Concello cos mesmos traballadores que 

ten o Concello. Sinala que existe unha sentencia de 167.000 € por limpeza de cunetas en tres meses 

e que foi un testigo que recordaba metro a metro cada cuneta. Apunta tamén que é certo o que 

apunta o representante do grupo municipal do iVi respecto a que non había datos correctos e 

suficientes, pero o mesmo sucedeu coas Contas e cando este Alcalde, di, se negou a enviar eses 

datos tivo que pagar 1836 € do seu bolsillo, por si alguén o dubida, e cando se lle explicou ó 

Tribunal de Contas dixo que o responsable era o Alcalde, polo que se non se remiten non se podería 

acudir ás subvención, como non se puido ás dos eólicos porque non estaban as Contas enviadas 

como esixía a Xunta, pero di que foi aguantando e para os que teñen a esperanza de que se rinda 

dixo, que toreara toros peores.  

 

Pide a palabra a Secretaria da Corporación e unha vez concedida a mesma polo Alcalde, sinala, 

respecto da afirmación realizada polo representante do iVi de que ó figurar rexistrado de entrada un 

documento por parte do Interventor Municipal no día de hoxe significa que hoxe estivo no 

Concello, aclara que consultado coa encargada do rexistro se indica que, co volume de recepción de 

correo destes últimos días de solicitude de certificacións individuais, vai rexistrando a 

documentación según a vai recibindo, polo que lle é materialmente imposible rexistrar todo no 

mesmo instante que o recibe, o que significa que puido non coincidir exactamente o momento do 

rexistro co da entrega de dito escrito e porque veña suscrito por unha persoa non singnifica que sexa 

esa mesma a que o entrega en rexistro. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose en votación 

ordinaria, con 9 votos a fovor correspondentes ós grupos do PSOE e BNG, 2 abstencións 

correspondentes ó grupo do iVi, e 5 votos en contra correspondentes ó grupo do P.P.: 
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Primeiro.- Aprobar o Plan de Axuste do Concello de Viveiro en consonancia co establecido no Real 

Decreto-Lei 4/2012 e 7/2012. 

 

Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para levar a cabo os trámites necesarios en 

orde á remisión do Plan de Axuste ó Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.  

 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 22:20 

horas do día 30 de marzo de 2012, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 

Secretaria, dou fe. 

 


