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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 27 DE DECEMBRO DE 2012. 

   
 

ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 

 

CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez 

López, D. Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, D. 

Bernardo José Fraga Galdo, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, D. 

César Aja Mariño, D. Jaime Eduardo de Olano Vela, Dª. Mª del Carmen Gueimunde 

González, D. Celestino Valentín García Paz, D. Antonio José Bouza Rodil, Dª. Cándida 

Méndez Salgado, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández Fernández. 

 

AUSENCIAS: 
INTERVENTOR ACCTAL. 
D. Sergio Aguado Delicado.  

 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as oito horas e trinta minutos do día 27 

de decembro de dous mil doce, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. 

Concelleiros citados anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da 

Corporación, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 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 incluídos na Orde do 

Día. 

 
 

1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía, as cales estiveron á 

disposición dos Concelleiros coa restante documentación integrante do Pleno. 

 

Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

membros presentes, acorda darse por informado das Resolucións ditadas pola Alcaldía. 
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2.- ACORDO DE NON DISPOÑIBILIDADE DE CRÉDITOS REFERENTE Á 
PAGA EXTRA DE DECEMBRO DE 2012. 
 
Vista a proposta do Sr. Acalde, D. Melchor Roel Rivas en orde a acordar a non 

dispoñibilidade de créditos referentes á contía correspondente á paga extra de decembro 

de 2012, coa conformidade de Intervención. 

 

Visto o dictame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Economía. 

 

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

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para sinalar que na Comisión de Facenda 

se acordou por unanimidade dictaminar este acordo favorablemente, por mandato da 

lexislación estatal. 

 

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

dicir que o seu grupo mantén o sentido do voto da Comisión, e propón que se estude se 

pode ser posible que este diñeiro se poda meter nunha conta a prazo blindada para que 

no ano 2015 as persoas ás que se lles detraen agora estas contías se vexan compensadas, 

no suposto de que técnica e legalmente sexa posible. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E, Dª. Covadonga Viamonte 

Aguiar para dicir que o P.S.O.E. ten que cumprir a lexislación vixente que o P.P. 

aprobou no Congreso que consiste en que non se poda dispoñer dese diñeiro, apuntando 

que ó seu grupo lle parece mal non poderlle pagar ese diñeiro ós traballadores, xa que 

ese diñeiro onde tiña que estar agora era nas contas dos traballadores. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, 

para dicir que o seu grupo mantén o voto favorable manifestado na Comisión, e indica 

que o seu grupo leva presentado mocións, ó igual que noutros Concellos para que esta 

paga a tiveran os traballadores á súa dispoñibilidade, manifestando que a súa opinión é 

que xa se tería que ter pagado. 

  

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

dicir que o seu grupo tamén está de acordo con esta proposta. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que hai que cumprir a lei, 

indicando que as intencións poden ser boas pero a lei di que non se lles poden pagar. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que por desgracia se cumpriu o 

que decía o Alcalde, de que era imposible, non por vontade política do Concello, senón 

pola decisión do Estado, que determinou non pagala, e alguén decía e insistía en algo 

sabendo que non se podía facer. Di que o que expón o P.P. de meter ese diñeiro nunha 

conta a prazo fixo, ¿ata cando sería? Di que o P.P. presentaba mocións dicindo que se 

dedicara a pagar a débeda sabendo que non se podía facer. Ademáis sinala que non se 

sabe se ese diñeiro se vai reintegrar ós traballadores senón que o que manda o Estado é 
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reservalo e logo ou o recibirán os traballadores ou irá a un Plan de Pensións, polo que a 

proposta do P.P. pode ser intelexinte pero non se atañe á lei, e hai un goberno do Estado 

que hai que respectar, polo que di que propón a votación nas condicións que marca o 

Goberno do Estado, e que foi o que se votou na comisión, porque hai que respectar o 

que di ese goberno. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto e contando con dictame favorable da 

Comisión Informativa de Economía, procédese á súa votación, acordándose, por 

unanimidade, aprobar a proposta formulada pola Alcaldía: 

 

Primeiro.- Acordar como non dispoñibles os créditos correspondentes ás contías da 

paga extra do mes de decembro do persoal deste Concello e que corresponden ás 

aplicacións orzamentarias que se adxuntan no anexo a esta proposta. 

 

Segundo.- No caso de aprobación, se remita á Subdelegación de Goberno de Lugo pola 

Secretaría deste Concello, certificación do acordo de non dispoñibilidade adoptado, así 

como os conceptos retributivos incluídos na nómina de decembro. 

 

Terceiro.- Dar traslado do acordo adoptado a Intervención, Tesourería e ó Departamento 

de Confección de Nóminas. 

 
 

Anexo. Previsión paga extra mes de decembro de 2012: 

 

PREVISION PAGA EXTRA MES DE DICIEMBRE 2012 

Empresa Concepto Partida P
ro

y
e
c

to
 

Importe Bruto 

3 223-L GRUMIR ESTABLE 134-130            3.166,20      

3 CREAR 24106-131            3.105,36      

3 31300-141 INMIGRACION 23105-131            3.994,02      

3-ORIENTADOR ORIENTADOR 24100-131             1.532,22      

                11.797,80      

SENTENCIA JUZGADO GRUMIR SENTENCIAS 134-130                 967,86      

                      967,86      

SENTENCIA JUZGADO ADM.FIP 24104-131             1.697,71      

                  1.697,71      

9 111-L TENIENTE ALCALDE 912-100            1.500,00      

                  1.500,00      

920-120            2.345,33      Func. Integrados serv. Generales 
   15 1210000 

  

policia local de nuevo ingreso 132-120            8.216,74      
11 2220000 

  SUMA          8.216,74      
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323-120          18.566,93      
  Funcionarios Conservatorio 

SUMA        18.566,93      

              29.129,00      

12 1210000 PER. LABORAL SERV. XERAIS 920-130            1.433,66      

12 1210000 PERSONAL ARCHIVOS 332-130            1.464,48      

12 2220000 AUXILIARES POLICIA LOCAL 
132-130            2.333,80      

12 32200130 OMIC 24100-130            1.682,89      

12 4220000 CONSERJES COLEGIOS 32100-130            7.491,72      

12 42203-130 UNED 3230-130            2.308,37      

12 43101000 ALUMBRADO PUBLICO 165-130            1.369,85      

12 4310200 Brigada Obras  150-130          13.781,62      

12 4310300 BRIGADA VERDE 171-130            6.463,75      

12 432000 URBANISMO 151-130            5.364,08      

12 443000 CEMENTERIOS 164-130            1.478,21      

12 45101000 BIBLIOTECA 332-130                744,03      

12 45102000 MANTENIMIENTO TEATRO  33002-130            1.354,42      

12 452000 DEPORTES 340-130            7.206,57      

12 611000 SERV. ECONOMICOS 931-130          11.653,01      

12 PERSONAL TURISMO 43000-130            3.523,57      

                69.654,03      

13 4220100 Personal laboral del Conservatorio 323-13001          12.530,38      

                12.530,38      

  OFICIAL 1 150-130            1.606,84      

                  1.606,84      

920-120            8.643,78      15 1210000 Func. Integrados de serv.Generales 

SUMA          8.643,78      

132-120            9.296,94      
15 2220000 Func. Integrados de Policía 

SUMA          9.296,94      

165-120            1.521,08      

   15 4310100 Func. Integrados de Alumbrado 

SUMA          1.521,08      

151-120            7.075,23      
15 4320000 Func. Integrados de urbanismo 

SUMA          7.075,23      

171-120            1.508,98      
15 4420000 Func. Integrados da Brigada Verde 

SUMA          1.508,98      

            28.046,01      

920-120            1.445,96      17 4320000 Func. Interinos de nuevo ingreso, 
ADMINISTRATIVO SERV.XERAIS 

SUMA          1.445,96      

17 4320000 Func. Interinos de nuevo ingreso 
urbanismo 

151-120            3.354,17      
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 urbanismo 
SUMA          3.354,17      

931-120            1.768,61      
17 4320000 

Func. Interinos de nuevo ingreso, 
técnico servicios economicos 

SUMA          1.768,61      

                6.568,74      

19 ASIST SOCI TECNICO DE CULTURA 33002-130            1.913,45      

19 ASIST SOCI CIM 23104-143            1.493,77      

19 ASIST SOCI CNETROS SOCIOCULTURALES 
23100-130            5.373,76      

19 ASESORA ASESORA JURIDICA 920-131            1.520,08      

19 ASIST SOCI CENTRO SERVICIOS SOCIALES 23100-130  11.914,93

19 PLAN GITANO CENTRO SERVICIOS SOCIALES 23100-131                 586,29      

19 ASIST SOCI EDUCADORA FAMILIAR 23101-130            1.557,08      

                24.359,36      

          187.857,73      

     

            187.857,73    

 
 

 
3.- ACORDO SOBRE A VALORACIÓN PRACTICADA POLO XURADO DE 
EXPROPIACIÓN DO PREDIO Nº 27506 03, EN EXECUCIÓN DO PROXECTO 
DE RECUPERACIÓN DAS MARISMAS DO RÍO LANDRO. 
 

Visto o informe do Departamento de Servizos Xurídicos do Concello de Viveiro, no que 

se da traslado da resolución do Xurado de Expropiación de Galicia, determinando o 

xustiprezo da finca expropiada no Proxecto de Recuperación das Marismas do Río 

Landro, predio Nº 27506 03, nun valor de 17.057,73 euros. 

 

Visto o dictame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Economía. 

 

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

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que se aprobara un proxecto, 

que cando chegaron ó goberno había un acordo de expropiación e que a persoa que 

reclamou agora no Xurado de Expropiación, enténdese que hai que pagarlle esa contía, 

e indica que ésta é unha máis das que hai que pagar porque xa se pagaron outros 60.000 

euros, porque no seu día se asinara polo Concello que estaban os terreos a disposición e 

non o estaban. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto e contando co dictame favorable da 

Comisión Informativa de Economía, procédese á súa votación, acordándose por 

unanimidade, manifestar o acordo do Pleno coa contía formulada polo Xurado de 

Expropiación de Galicia, xustiprezo que ascende a 17.057,73 euros, respecto á finca 
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expropiada no Proxecto de Recuperación das Marismas do Río Landro, predio Nº 27506 

03. 

 

 

 

 

4.- APROBACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCIZO 2013. 
 

Vista a proposta do Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas en orde á aprobación do 

orzamento municipal para o exercicio de 2013, plantilla de persoal e bases de execución 

do orzamento. 

 

Visto o dictame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Economía. 

 

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

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que se vai iniciar a 

deliberación do proxecto do orzamento que se presentou tal e como se acordara no Plan 

de Axuste, que ten teoricamente previstos uns gastos para o ano 2013 por un valor de 

uns once millóns seiscentos mil euros. Apunta que quere explicar o que son estes 

orzamentos de 2013, e que despois dará contestación a cada voceiro, nas súas dúbidas 

ou reivindicacións. Di que os ingresos previstos son uns once millóns oitocentos mil 

euros, polo que se daría cumprimento ó Plan de Saneamento que ten comprometido e 

aprobado o Concello. Sinala que a débeda se adica sobre un millón cen mil euros, 

indicando que sempre se fala de que hai moito persoal, como se o persoal fosen testigos 

e non actores dos servizos que se outorgan ós cidadáns, dicindo que sempre hai 

simpatías cando se recorta o gasto de persoal pero cando se recorta logo non hai quen 

consuma. Fai un resumo indicando que en seguridade, protección civil, administración 

xeral, saneamento e recollida de residuos, cemiterio, alumeado, medioambiente, 

urbanismo, parques e xardíns, praias,... se estiman uns catro millóns novecentos mil 

euros. En outras prestacións económicas, servizos sociais, intervención familiar, 

atención a inmigrantes, centros socioculturais, dependentes, cursos de formación, 

programas de creación de emprego,... uns dous millóns douscentos mil euros. En 

accións públicas, centros de saúde, conservatorio, complementos á educación, cultura, 

biblioteca, arquivos, ocio, instalacións deportivas, ... sobre un millón oitocentos mil 

euros. En turismo, defensa ó consumidor, ... uns cento oitenta mil euros. En órganos de 

goberno, xuventude,... sobre un millón cen mil euros. Recalca que eses son os gastos 

que terán que afrontar o ano que ven, que tiveron que traballar para defender o cambio 

ideolóxico non só de crise que ten o goberno do Estado e da Xunta de Galicia. Di que o 

Concello ten que facer frotne a todos estes gastos cando outros retiraron axudas como 

por exemplo para o alzheimer,  axuda no fogar, apuntando que tamén hai que seguir 

pagando o conservatorio. Sinala que recortaron en moitos sitios, garantindo que se sigan 

prestando os servizos e como consecuencia de seguir prestando os servizos garántese o 

emprego. Di que se falou moito de eliminar os postos de traballo, e  nunha 

Administración fálase de se se eliminan ou non. Apunta que de toda a Comarca da 

Mariña é o Concello que máis servizos públicos sociais e deportivos da ós cidadáns. 
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Sinala que non hai un só Concello da Mariña que gaste menos en cargos públicos, dietas 

e representación municipal que Viveiro, dicindo que se reduce ahí. Apunta que dende o 

ano 2003 se o goberno de Rajoy tivese a valentía de aplicar os límites de gasto para os 

cargos públicos, que sería aplaudido por este goberno de Viveiro, por debaixo deles só 

está Viveiro, e moitos terían que comer menos veces gratis do que o están facendo. Di 

que presentan este orzamento dende cumprir coa normativa que da o dereito a todos os 

Concelleiros a ter coa antelación suficiente os orzamentos, sendo o único que ten 

capacidade para presentalos o que ostente a Alcaldía. Di que as emendas das que se 

falaba se se presentaran e entregaran coa antelación suficiente e por escrito, xa que hai 

moitas declaracións á prensa, pero sen unha soa emenda por escrito, agora habería que 

votalas, xa que entonces houbérase dado traslado das mesmas a Intervención para logo 

poder votalas cos informes necesarios para dar seguridade e estabilidade ós orzamentos. 

Di que de todos os grupos que falaron nin un só cumpriu coa responsabilidade do que 

falaba, e hoxe vanse escoitar enmendas “in voce” que serán tidas en conta e admitidas 

ou non pola Alcaldía e se os concelleiros houbesen feito o seu traballo o resultado podía 

ser diferente, pero os que falaban non presentaron por escrito que sobraban cincuenta 

traballadores, se o houbesen feito hoxe habería que votalo, e ver entón que servizos 

públicos sobraban, e non se presentou nada chegando á deliberación do asunto sen 

contar con ningunha enmenda por escrito. 

 

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

dicir que o seu grupo celebra que exista un anteproxecto de orzamentos para o 2013, di 

que se ve que non era tan difícil facelos, pero o que pasa e que non interesaba porque o 

que interesaba era seguir gastando sen control, resultando curioso e pintoresco que o 3º 

concello da provincia tiña un orzamento prorrogado dende o ano 2008, considerando 

moi importante a moción presentada no seu día polo P.P. para que se elaborasen. 

Apunta que os orzamentos técnicamente están ben elaborados, polo que felicitan ó 

persoal de intervención que interviu na súa elaboración. Sinala que veñen fóra de prazo 

e a oposición non estivo na súa elaboración, entrando no 2013 cos orzamentos 

prorrogados, polo que resalta unha deixamento, xa que o 1 de xaneiro non entran en 

vigor. Apunta que o seu grupo vai presentar propostas e alegacións, entonando o “mea 

culpa” por non o ter presentado por escrito na Comisión e non o fixeron, pero non lles 

preocupa porque no caso de que resulten aprobados no prazo de alegacións poden 

presentar as que consideran oportunas, pero non obstante queren deixar constancia dos 

aspectos que consideran habería que cambiar: Sinala que existe un elevado porcentaxe 

de gasto de persoal, a maiores de ter en conta que no gasto de persoal non se reflexa o 

persoal dos servizos contratados con empresas como é o caso da gardería e servizos 

sociais, axuda no fogar..., polo que suporía aínda máis gasto en persoal, polo que 

entenden que debería rebaixarse e dispor dunha RPT que recolla as características dos 

postos. Respecto ó capítulo 2 din que tamén é elevado, polo que o seu grupo entende 

que se debe conter o gasto, xa que senón pode haber momentos de falta de liquidez, 

como di o Interventor no seu informe, estando dentro deses gastos o sanemaneto, os 

residuos sólidos urbáns,... que se se retira deste capítulo sería menos, polo que non se 

reflexa a contabilidade real. Di que non hai partidas para sentenzas ou devolucións de 

licenzas. Respecto ás aportacións relacionadas co Celeiriño di que o Concello non 

debería realizar aportacións no Celeiriño porque as sentenzas existentes culpan á 
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empresa. Apunta que non se recollen gastos para continuar co PXOM. Respecto á 

enerxía eléctrica pola gran contía dos gastos di que se debería recoller unha partida para 

un estudo sobre a enerxía eléctrica. Considera que os festexos se deberían reducir, e as 

partidas do cemiterio e praias deberían aumentarse. Respecto do servizo de atención ó 

inmigrante di que se podería integrar en servizos sociais e polo tanto reducirse o seu 

custo. No caso das subvencións a entidades deportivas di que só aparecen tres. Tamén 

entende que se debería dar o Concello de baixa en Vilas Mariñeiras debéndose reducir 

así mesmo a partida referente ó salario da 1ª Tenente de Alcalde e o gasto telefónico, así 

como o de avogados. Di que a cantidade de inversións é ridícula e insuficiente. Tamén 

expón a necesidade de modificar as bases de execución, da base 30 á 33. Tamén sinala 

que lles gustaría que se explicase porque hai unha diferenza na previsión da recadación 

por abastecemento de auga, xa que o recadado foron uns novecentos mil euros e prevese 

sobre un millón cincocentos mil euros, tamén se refire respecto á reducción ós gastos 

dos programas xantar na casa ou emprego crear. Apunta que isto é o que presentaran no 

seu momento. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que contestará a cada grupo un por un, e procede á 

contestación ó Grupo do P.P., dicindo que o orzamento non se presentou grazas á súa 

proposta senón gracias ó seu pesar, xa que votaron en contra do Plan de Axuste e nel 

recollíase presentar o orzamento do 2013. Di que a situación coa que colleron o 

Concello foi de máis de dezaséis millóns de euros de déficit, polo que era para pechar as 

portas e aínda así xestionaron o Concello sempre en minoría e agora tamén. Apunta que 

se como Alcalde non convocase en tempo e forma a Comisión Informativa, o P.P.diría 

que tiñan dereito a impugnar este orzamento, e indícalle que hoxe é o día de dicir onde 

sobra e onde hai que gastar. Sinala que os orzamentos se prorrogan, de acordo ás 

necesidades e con determinadas limitacións legais, e di que en todos estes anos sen ter 

capítulo de inversións este Concello executou máis de vinte e cinco millóns de euros, e 

dende o ano 2003 máis de corenta e cinco millóns de euros, e recrimínalles que sempre 

mentiron sobre a prórroga como si fose algo que non se puidese plantexar. Manifesta 

que o P.P. por un lado di que os orzamentos están ben feitos e por outro di todo o 

contrario, e indica que ata o de agora o Interventor decía que o gasto maior era o de 

persoal e aquí non, porque a Xunta obrigou a meter en gasto corrente o conservatorio, 

axuda no fogar,... polo que non se reduciu en persoal pero houbo que destinar máis 

diñeiro a estes aspectos. Respecto á RPT comenta que o P.P. no 2006 presentou unha 

reclamación á RPT e orzamentos, que foi rexeitada, polo que tan mal non estaría. No 

tocante á participación da oposición, tiveron a que lles corresponde, e dille ó voceiro do 

grupo do P.P. que el foi o que non fixo o seu traballo, xa que tiña que escribir as súas 

enmendas e levalas á Comisión Informativa, polo que lle di que non fale de 

participación porque tivo todas as garantías para participar. Respecto ó tema do 

Celeiriño di que consten as palabras do portavoz do P.P. porque tras estar arquivada 

unha denuncia do P.P. abreuse en contra deste Concello e a empresa e a demanda que se 

presentou en setembro admitiuse a trámite a semana pasada e antes reabriuse a denuncia 

arquivada, e recorda a postura do grupo do P.P. no 2007 e cal é dende o 2011, indicando 

que o seu grupo a vai manter, porque primeiro atenden ás persoas e logo o resto de 

cousas, dicindo que cando saia a sentenza os veciños recibirán o que lles corresponda, 

por ser solidarios cos veciños do Celeiriño. En canto ó tema da enerxía eléctrica apunta 
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que se reclamou contra a empresa subministradora por facturación e por altas sen 

contador e a tanto alzado que proveñen de moitos anos e preguntouse cómo se factura e 

en base a que parámetros. Sinala que se negociou coa Deputación inversións para a 

substitución de lámpadas que consumen agora 150 W por lámpadas de 40 W, pero o 

que sucede é que se trata dun problema de actuación, non de aforro, por tratarse de 

corsarios con patente. Respecto ós avogados dí que habería que reducir ese gasto, pero 

apunta que o Concello fixo tres denunzas e anuncia que traerá ó seguinte Pleno os 

custes de avogados en procesos das denunzas realizadas polo P.P., así como sinala 

cando o anterior alcalde foi de testigo de obras que non recoñeceu nin pagou. Sinala que 

no caso da auga aínda que o voceiro do P.P. e outros votaron en contra dun contrato que 

se iniciou co P.P. agora hai que cumplilo, recorda o voto en contra da subida das taxas 

de recollida de lixo, que era o IPC aprobado polo Pleno, e manifesta que o P.P. nunha 

ocasión subiu en Viveiro as taxas o 88%, o ano anterior a que se privatizara o servizo. 

Apunta tamén que o portavoz do P.P. di que hai que quitar de inmigración, e indica que 

non son sectores económicos cercanos a este goberno quen promocionaron a traída de 

inmigrantes para pagarlles salarios miserables, e esa decisión obriga agora a atendelos, 

que son o 7% dos cidadáns de Viveiro, a parte de non só atenderse ós de Viveiro, polo 

que lle reprocha que descoñeza a acción social do Concello, tamén o voluntariado, e di 

que as traballadoras de inmigración fóra da súa xornada atenden como apoio ós fillos 

dos inmigrantes. Recorda que algúns dos inmigrantes nunca cobraron máis do salario 

mínimo interprofesional e hoxe pásalles isto aquí ós que teñen licenciaturas. Apunta que 

o P.P. non presentou por escrito nada porque nun orzamento hai que decir onde se 

quería gastar menos e onde máis, indicando que piden que se suba o gasto en inversións 

e sinala que entre un bacheo e atender a un maior de 65 anos déixase un bacheo e 

aténdese á persoa, e esa é a diferenza entre falar e repartir trigo. Apunta que espera que 

presenten o que a lei lles permite e non vendan máis fume do que venderon, xa que no 

período de alegacións non se poden presentar alegacións polos motivos que anuncia, e 

repite que hoxe era o día de ter todo iso por escrito e debatilo aquí no Pleno e de aquí 

podían saír uns orzamentos que recollesen ou non certas medidas porque recorda que os 

concelleiros do P.S.O.E. son 6 e o resto 11. 

 

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

para dicir que este é un dos Plenos máis importantes porque sempre o seu grupo 

reivindicou que o Concello tivese uns orzamentos. Di que se parte dunha situación 

económica complicada, que non se tivo orzamento dende o ano 2008, froito dunha 

desastrosa política económica do P.S.O.E. na área de Facenda, apuntando que xa foi 

posible aprobar en tempo os do 2012, que se reivindicaron en moitas ocasións polo 

B.N.G., manifestando que uns orzamentos reais son urxentes para o Concello. Apunta 

que o mércores se recolleu a documentación da Comisión Informativa do venres, e di 

que por sorte todos teñen o seu posto de traballo polo que o tempo non foi suficiente, 

ademáis de coincidir co Nadal, polo que non se deu moito tempo para o seu debate, polo 

que case se presentaron o último día á última hora. Sinala que os orzamentos non se 

dialogaron, non participou a veciñanza, polo que esta non é unha fórmula moi socialista 

e de esquerdas, poñendo en dúbida a condición de esquerdas do Sr. Alcalde, indicando 

que o seu grupo está a disposición de dialogar. Apunta que vai manifestar unha serie de 

reflexións e preguntas sobre o proxecto de orzamento: Respecto ós ingresos indica que 
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na maioría dos puntos se prevén ingresos e moitas partidas moi superiores ós que se 

considera que vaia haber, e di que os dereitos recoñecidos non coinciden coa recadación 

e ese diñeiro non se ingresa. Así no IBI di que existe un desfase entorno ós trescentos 

cincuenta mil euros, no IVTM no 2011 recadouse o 86%. Estes desfases tamén os 

observa no IAE, polo que di que hai que revisar os dereitos previstos. No ICIO di que 

pasa o mesmo, prevéndose uns setenta e cinco mil euros a maiores. Di que suben os 

ingresos por abastecemento de auga o que entende derivará da aplicación da lei de augas 

de Galicia do P.P. duplicándose o custo da auga ós veciños. Respecto ás licenzas de 

obra apunta que se prevén máis ingresos que no ano 2010 e 2011, polo que di que aínda 

que oxalá fose certo é pouco realista, indicando que pasa o mesmo nas licenzas de 

apertura e coas entradas de vehículos. Respecto á ocupación de vía pública con mesas e 

cadeiras entende que debe haber un erro porque no 2011 aparecen 92 euros de ingresos. 

Di que aparece na conta de ingresos uns ingresos de 120.000 euros nos que se indica 

subvención da Deputación de Lugo polo que lles gustaría saber para qué son. Apunta 

que estes orzamentos non son realistas porque resulta un desfase en ingresos previstos 

duns 850.000 euros polo que o Concello verá reducidos nesa contía os ingresos ou 

incrementada a débeda. Respecto ós gastos sinala que ten razón o P.P. e que a débeda se 

incrementa en anos sucesivos. Apunta que en vivenda as políticas son nulas, salvo a 

rehabilitación do casco histórico. Gustaríalles saber as medidas respecto ó alumeado 

público, e di que en servizos sociais esixirían convocatoria da comisión, porque noutros 

concellos os gastos non son tal altos, indicando que non está en contra pero hai que 

mirar cales son as necesidades. Di que no caso do conservatorio e da UNED non existe 

posto de persoal de limpeza e destínanse 18.000 e 9.000 euros respectivamente á 

limpeza polo que entende se debe eliminar isto. Consideran moi pouco o gasto 

destinado á cultura. Apunta que se prevén 12.000 euros para actuacións contratadas con 

asociacións, polo que lles gustaría saber se vai haber algún concurso e igualdade para 

todos. Respecto ás festas os 150.000 euros previstos parécenlles esaxerados, porque 

Viveiro non pode soportar este gasto neste momento, di que as festas ten que habelas 

pero nesta época é esaxerado, xa que se deberían custear tamén con aportacións dos 

comerciantes, aínda que o Concello puxese unha parte. Apunta que as noites 

alternativas, para as que se prevén 18.000 euros están a favor pero habería que 

preguntarse se Viveiro pode telas. Para o Festival do Landro están previstos 20.000 

euros, pero di que non chegan, polo que esa partida queda no limbo. Pregúntase que 

criterio se seguirá para a concesión de subvencións ás comisións de festas, se vai haber 

ou non un concurso para a súa concesión. Di que respecto ós deportes se reventa a 

política deportiva do Concello, e que só se conceden axudas ó fútbol, eliminándose o 

resto totalmente, entendendo que sería mellor que se axudase un pouco a todos os 

deportes. Respecto ó turismo entende que non hai aposta algunha polo turismo. No 

tocante á cota de Vilas Mariñeiras o seu grupo está a favor de seguir pertencendo á 

mesma. Respecto ó gasto en defensa xurídica discrepa do manifestado polo P.P., xa que 

se prevén uns gastos de 50.000 euros e no 1º semestre de 2012 xa chegaron facturas por 

un importe de 180.000 euros, polo que os 50.000 euros previstos non chegan, aínda que 

non é porque o Concello denuncie senón que se se ve denunciado terase que defender, 

pero a cuestión está en contratar avogados externos ou non, entendendo que se podían 

solventar perfectamente con avogados internos. Respecto ás inversións di que o previsto 

non é nada, non se fan inversións en medios para a brigada, que necesita un camión, 
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polo que se deixan as inversións en mans das subvencións. Considera que este 

orzamento vai crear unha falta de liquidez de aproximadamente un millón de euros, polo 

que non é un orzamento equilibrado. Di que se define como un orzamento responsable e 

realista pero é irresponsable e subrealista porque xera un millón de euros de débeda, 

podendo chegar deste xeito o Concello no 2014 a unha defunción económica. Di que 

non se buscan fórmulas de aforro real, vendo unha falta de interese, entendendo que son 

máis achegados á realidade que os prorrogados, polo que os consideran un mal menor. 

Di que no seu momento pensando que a alternativa de César Aja era mala e a de 

Melchor Roel menos mala optaron polo mal menor e agora tamén optando polo mal 

menor o seu grupo vaise abster. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que para poder actuar sobre 

propostas concretas deberían ter presentado as súas por escrito. Di que as novas 

tecnoloxías deixan gravado en base informática as propostas que se envían e estes 

orzamentos difiren pouco da última que o Sr. Bernardo enviou ó correo do Alcalde e da 

Concelleira da Facenda, Dª. Covadonga. Recorda que unha votación do Sr. Bernardo 

cando o P.P. presentou en setembro que se fagan os do 2012, ocorréndoselle di a este 

Alcalde que se cambiase para o 2013, dicindo o Interventor que se ía se había que facer 

os do 2012, e entón votouse por unanimidade que se presentasen os do 2013, o B.N.G. 

non ten autoridade entón para esixir os do 2012. Sinala que o B.N.G. non surxe cando 

chega o Sr. Bernardo, do 2003 ó 2007 puidéronse facer uns orzamentos e gobernábase 

co B.N.G. en minoría, e di que non se podían facer dende o 2008 porque había unha 

débeda de facturas pendentes que non se podían aprobar e era inviable facer un 

orzamento porque non se ían poder pagar. Respecto ó tema dos deportes dille ó Sr. 

Bernardo que diga un Concello da Provincia gobernado polo B.N.G. que dea gratuidade 

ó uso das instalacións deportivas. No caso da cultura o do Festival do Landro di que é 

mellor deixalo ahí, non entrar en porqué non se fixo o ano pasado, por un lado o B.N.G. 

di que se gasta moito en festas e por outro di que os 20.000 euros xa se gastan só no 

equipo de son. Apunta que a Comisión de Festas de Celeiro non di o gasto que asumeu 

o Concello e logo di que ten beneficios. Apunta que o ano pasado se comprometeu o 

Concello a pagar os xeradores das festas de Santa Ana, Santiago, Covas e máis sitios e 

di que hai algunha factura que asinaron que non ten nada que ver con iso. Manifesta que 

as festas son inversión, que non se pode quitar a Feira Renacentista, o que sí é certo é 

que se necesitaría máis colaboración privada. Respecto ó resto de cuestións que 

formulou o B.N.G. di que xa están contestadas coas propostas que figuran 

intercambiadas en nternet. Apunta que o Sr. Bernardo é libre de dicir se este goberno é 

de esquerdas, pero os que teñen anos de traxectoria só respectan ós que teñen 

dedicación historia e práctica para poder examinar, non ó primeiro que opina. Di que 

este Concello é o que máis servizos sociais presta ós cidadáns (33.000 horas de axuda 

no fogar), pretendendo o B.N.G. reducir estes servizos. Di que os que iniciaron noites 

alternativas foi o P.S.O.E. e o B.N.G. cando gobernaba Paco Luis, e van seguir 

apostando por esa forma de diversión dos mozos. Repróchalle ó Sr. Bernardo que diga 

que non tivo tempo suficiente, dicindo que era privilexiado respecto ós outros grupos, 

pero di que non traballou para presentar algo por escrito en tempo e forma, e indícalle 

que se cre que as súas responsabilidades particulares non lle permiten exercer o seu 

cargo é o seu problema. Apunta que tivo o tempo que tiveron todos os demáis, e 
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respecto ó mal maior e menor apunta que respecta todas as relixións, pero que os 

principios e dogmas de fe de salvadores eternos son propios doutra cultura política que 

non é a da esquerda. Di que á esquerda lle corresponde o traballo, e o B.N.G. votou en 

contra das taxas, aprobándoas primeiro no Plan de Axuste, e aprobaron a ordenanza de 

apertura de establecementos non aprobando que se cobrara taxa por ese concepto, 

dicíndolles que non se dean leccións de responsabilidade e importancia se non se 

fixeron os deberes. Recorda que o P.S.O.E. ten 6 concelleiros e os outros grupos en 

conxunto 11 polo que se houbese enmendas en tempo e forma hoxe debatiríanse, pero 

se se presentasen cousas por escrito a responsabilidade seria de quen as establecera, por 

iso non se presentan. 

 

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

dicir que felicita á Intervención porque se presentaron uns orzamentos críbles. Apunta 

que para o seu grupo todas as partidas son baixas, pero os ingresos son os que son e por 

iso teñen que axustarse, pero cantos máis servizos se puidesen prestar mellor. Di que 

nos ingresos procedentes do IBI se permite legalmente establecelos en base á 

poboación. Respecto ós orzamentos do 2013 di que en canto ó seu pai hai unha moción 

do i.V.i., e que en setembro non tiña sentido presentar os do 2012, porque o importante 

é contar con estes. Apunta que EOGAL non aparece nos estados consolidados aínda que 

non sexa dunha crucial importancia. Entende que o Concello está para dar servizos, polo 

que di que non sabe porque se estrañan das porcentaxes de gasto en cada capítulo, xa 

que ogallá se puidesen prestar máis servizos. Apunta que se hai ceses de traballos, nas 

empresas que traballan indirectamente para o Concello, non no persoal do Concello. 

Respecto á inversión considera pequena a partida, pero entende que se non se cubren 

gastos non se poden facer inversións. Felicita ó Presidente da Deputación Provincial de 

Lugo, o Sr. Gómez Besteiro, polas inversións que leva realizado en Viveiro. Apunta que 

non ten ningún problema en acudir a unha manifestación á Xunta de Galicia para que 

asuma o conservatorio, ofrecendo o seu vehículo para ir. Di que a clave dos orzamentos 

do 2013 vai ser a liquidación do exercicio 2012, e o servizo de Intervención no mes de 

marzo terá que informar sobre o cumprimento do Plan de Axuste, e no suposto de ser 

negativo deixaranse de percibir os ingresos do Estado, e nese momento non vai importar 

en que partidas se gasta, ahí o problema vai ser a falta de liquidez, polo que a clave está 

no peche do ano 2012 e iso vai condicionar polo que haberá que facer un reaxuste a ese 

Plan de Saneamento e ó orzamento, estando hipotecado o Concello ata o ano 2020. Di 

que cando se devatiron as ordenanzas non se mollou ninguén, e moitos decían que este 

grupo tiña connivencia co Sr. Alcalde, pero non era así, e agora tamén o volvo a repetir, 

xa que estamos de acordo con este orzamento en varios puntos e noutros non, indicando 

que por iso o dí, como felicitar agora ó Interventor ou decir antes que tiña a 

contabilidade falseada. Apunta que respecto ó IBI hai que subir un 10% porque o 

estableceu así o Estado. Respecto ó Celeiriño manifesta non entendelo, di que o siguen 

apoiando por ser un tema social, que embainou a Xunta de Galicia con coñecemento de 

causa. No caso do incremento eléctrico di que o vai haber, porque parece que as 

eléctricas seguen perdendo diñeiro e os expresidentes seguen cobrando delas. Di que se 

poderían modificar partidas pero todo sería desvestir un santo para vestir outro, pero o 

remanente negativo de 2012 é o que vai condicionar o de 2013. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicir que pide disculpas ó Sr. Bernardo por deixar unha 

pregunta sen contestar. Así di que respecto ás subvencións da Deputación de Lugo están 

previstos 60.000 euros máis para gastos correntes, 30.000 serían para inmigración, 

80.000 para o Camiño Vello, uns 20.000 para turismo, sumando un total de 180.000 

euros. Di que tamén se está a preparar o convenio para a variante. Respecto ás 

inversións en Viveiro, en Vilar Ponte, na Rúa Grande, fíxose con inversións a través de 

convenios. Respecto ás manifestacións realizadas polo grupo do i.V.i. di que o tema do 

reaxuste en marzo xa o Mº de Facenda indicou que haberá que facerá o reaxuste dos 

Plans no 2013 que entren en vigor no 2014. Dique neste Pleno se está xogando moito, 

no anterior das taxas aínda máis, xa que alí falábase de ingresos. Di que algúns 

traballadores cesarán pola prestación de servizos, pero a taxa que se aprobou de axuda 

no fogar sube o custo da hora. Apunta que se agora vai xente do Concello a limpar os 

colexios ós que ían empresas externas éstas non van ir e se a herba se ten que cortar un 

mes máis tarde haberá que facelo. Di que se dará un paso importante no concello se se 

aproban os orzamentos, e se non se aproban continuarase cos prorrogados, se antes se 

aprobaran había que pechar o Concello porque non se podía recoñer toda a débeda 

existente. Indica que cada vez que se fagan modificacións, como suplementos de crédito 

teñen que vir ó Pleno, permitindo isto o control. Propón que cada dous meses estean 

publicados, cumprindo coa lei de protección de datos, os gastos e ingresos que tivo o 

Concello durante ese período, para que todos podan ver o que se paga e o que se 

ingresa, indicando que cando se aprobe definitivamente o orzamento aprobará isto como 

medida de control. Di que o que se vai intentar que se cumpra a rajatabla é garantir os 

servizos sociais culturais e deportivos e que Viveiro sexa a referencia de toda a 

provincia.  

 

Aberto un segundo  turno, a petición do grupo do B.N.G., toma a palabra o Sr. Bernardo 

para dicir que moitas preguntas quedaron sen resposta, e di que non emedaron os 

orzamentos non porque non sepan como facelo senón porque saben que o orzamento 

presentado vai dar resultados negativos. Di que o primeiro correo intercambiado xa data 

de setembro do ano 2011, e non coincidía co presentado agora, e agora cos datos do 

2012 habería que facer unha previsión realista, polo que os orzamentos do 2012 xa se 

poideron aprobar no ano 2011. Dille ó Sr. Alcalde que fala do pasado, pero indica que 

non vai facer acusacións, e que nos anos 2003 a 2007 a situación económica era outra, 

agora cambiou e un bo goberno debe adaptarse, dicíndolle ó Sr. Alcalde que tivo 

bonanza económica e non reduciu a débeda. Di que fala de gratuidade das instalacións 

deportivas e dille ó Sr. Alcalde que eliminou a política deportiva, e o pavillón 

lóxicamente deberá estar aberto. Apunta que o Sr. Alcalde o acusa de cuestións que non 

vai entrar a debatir como é o caso das festas de Celeiro, di que o Concello deu o mesmo 

para Celeiro que para o resto, non se recibindo diñeiro en efectivo. Manifestaba  que o 

Sr. Alcalde decía que non respectaba ós que teñen historia, e os mozos non poden ter a 

mesma historia que os de 60 anos, e di que él respecta ós que teñen capacidade de facelo 

ben, polo que o respectará cando o faga ben. Respecto ós servizos sociais indica que era 

unha proposta construtiva. No tocante a que o resto de grupos non traballaron di que 

considera que o seu grupo sí o fixo, e que se quere lle pasa os datos por escrito ou por 

corrreo electrónico, e dille ó Sr. Alcalde que quen está gobernando é él non a oposición. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicir que él respecta á xuventude, pero que unha persoa pode 

ter historia con só dez días coherentes. En canto a que o B.N.G. diga que non realizou 

emendas di que debería escoitarse que diga que non o fai porque detectou que ía haber 

déficit, porque entón de ser ese o caso sería o mellor motivo para presentalas. Respecto 

á manifestación de que se acabou coa política deportiva, di que cando chegaron ó 

Concello só un clube tiña subvencións, e creáronse as subvencións, con quen levaba 

deportes, do B.N.G. (Paco Luis), xerando logo as escolas deportivas, dicindo que se 

seguirá niso. Apunta que o B.N.G. sabe que o Interventor dixo que non daba feito as 

contas e os orzamentos, e dille que votaron que había que presentar os orzamentos do 

2013. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto e contando co dictame favorable da 

Comisión Informativa de Economía, procédese á súa votación, acordándose con 8 votos 

a favor correspondentes ós grupos do P.S.O.E e i.V.i., e 9 abstencións, correspondentes 

ós grupos do P.P. e B.N.G., aprobar o orzamento municipal para o exercicio 2013, a 

plantilla de persoal e as bases de execución do orzamento, do seguinte xeito: 

 

Primeiro.- Aprobación inicial do Orzamento Xeral para o exercicio 2013, co seguinte 

resume por capítulos en ingresos e gastos: 

Capítulo 1, Impostos directos……………………………………………….4.379.653,69 

Capítulo 2, Impostos indirectos……………………………………………….175.088,00 

Capítulo 3, Taxas e outros ingresos…………………………………………3.387.433,80 

Capítulo 4, Transferencias correntes………………………………………..3.827.433,80 

Capítulo 5, Ingresos patrimoniais………………………………………………64.811,00 

Capítulo 6, Alleamento de Inversiósn Reais…………………………………………….0 

Capítulo 7, Transferencias de capital……………………………………………………0 

Capítulo 8, Activos financieiros…………………………………………………3.500,00 

Capítulo 9, Pasivos financieiros…………………………………………………………0 

TOTAL 

INGRESOS……………………………………………………………….11.838.320,96 

 

 

Capítulo 1, Gastos de persoal………………………………………………4.994.553,23 

Capítulo 2, Compra de bens correntes e de servizos……………………….5.070.435,19 

Capítulo 3, Gastos financieiros……………………………………………….688.742,83 

Capítulo 4, Transferencias correntes………………………………………….280.511,10 

Capítulo 6, Inversións reais…………………………………………………...102.291,52 

Capítulo 7, Transferencias de capital……………………………………………………0 

Capítulo 8, Activos financieiros…………………………………………………………0 

Capítulo 9, Pasivos financieiros………………………………………………488.938,27 

TOTAL 

GASTOS…………………………………………………………………..11.624.472,14 

 

Segundo.- Aprobar as Bases de Execución do Orzamento. 
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Terceiro.- Aprobar o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo 

debidamente clasificados reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, nos 

termos que aparece no Anexo de Persoal do Orzamento. O presente Anexo de persoal 

confeccionouse a partir do Convenio Colectivo do persoal laboral e do Acordo Marco 

do persoal funcionario do Concello de Viveiro vixentes. 

 

Cuarto.- Expor ó público o acordo de aprobación inicial, previa inserción de anuncio no 

B.O.P. nos termos regulados no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e  

consideralo definitivamente aprobado no caso de que durante tal exposición non se 

formulase reclamacióna algunha. 

 

Quinto.- Remitir copia do expediente, recaída a aprobación definitiva ás 

Administracións do Estado e da Comunidade Autónoma, nos termos establecidos no 

artigo 169.4 do Real Decreto 2/2004.   

 

Rematado o debate e votación deste punto, intervén o Sr. Alcalde para dicir que 

agradece as abstencións e que se aprobase o orzamento e indica que o Interventor 

retrasou dez días as súas vacacións para ter o orzamento. 

 

Faise un descanso sendo as 10.30 horas e retómase a sesión ás 11:00 horas. 

 

 
5.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA A TRANSPARENCIA 
NA CONTRATACIÓN DE PERSOAL, SUSTITUCIÓN DE PERSOAL POR 
BAIXAS E CONTRATOS DE RELEVO NO CONCELLO DE VIVEIRO. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G, D. Manuel Galdo Dopico, 

procedendo á lectura da moción. 

 

Nesta moción en síntese indicábase que o grupo do B.N.G. aposta pola igualdade e 

transparencia na contratación de persoal, indicando que no Concello se está a contratar 

persoal mediante a lista de seleccionados para o programa Lugo Emprega da 

Deputación de Lugo, programa creado nun momento determinado para un proceso 

determinado, polo que non o consideran correcto nin que poda servir para seleccionar na 

actualdiade. A maiores indican que é discrecional porque moitas veces son as mesmas 

persoas as que cubren baixas polo que entenden que a lista só serve para contratar ás 

mesmas persoas. Maniféstase na moción que as contratacións se están realizando a 

dedo, considerando que nos contratos temporais ou de relevo tendo en conta a situación 

do concello deberían estar controladas tanto na necesidade de cubrir a vacante como no 

seu proceso de selección, polo que propoñen que o Pleno da Corporación adopte un 

acordo en orde a instar á Alcaldía que ceda ó Pleno as competencias en materia de 

contratación de persoal para garantir o principio de igualdade, publicidade e capacidade, 

que a cobertura de prazas de funcionarios interinos ou laborais temporais se realice 

mediante un proceso de selección convocado con publicidade ó efecto por parte do 

Concello, que se garanta a presenza nas mesas de contratación, de representanres dos 
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grupos con presenza na corporación e dos sindicatos de representación no Concello e 

que a lectura das probas escritas e práctivas sexan públicas. 

 

Indica, así mesmo, o Sr. Manuel Galdo Dopico que a moción se basa na transparencia 

de contratación de persoal, dende o punto de vista do contratador, non dos contratados, 

xa que os empregados teñen dereito a buscarse a vida como poden. Di que se se colle a 

lista de adminsitrativos hai 94 persoas nela, na de peóns 294, e na situación actual isto 

acabará nunha listaxe de 600 persoas que estaban naquel momento á búsqueda de 

emprego, dicindo que debe primar a transparencia. 

 

Por parte da Alcaldía indícase que se fixo entrega dun informe emitido pola Deputación 

Provincial de Lugo, e procédese á apertura do debate, que discorre do seguinte xeito: 

 

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

dicir que na Comisión Informativa se falou que de ser o caso informaría sobre a 

legalidade a Secretaria Municipal polo que pide que se informe nese sentido. 

 

Por parte do Sr. Alcalde pídese que informe neste sentido a Secretaria Municipal. 

 

Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade para dicir que en xeral está 

de acordo coas manifestacións do informe emitido pola Deputación Provincial de Lugo, 

indicando que a partir da entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público os 

tribunais de selección non poden estar compostos por persoal electo nin por 

representantes sindicais, así como tampouco por funcionarios interinos nin persoal 

eventual, polo que está prohibido segundo o Estatuto do Empregado Público que o 

persoal de desginación política forme parte dos tribunais de selección. Indica así mesmo 

que respecto a que se poidan realizar contratos temporais tirando dunhas listas previas, 

se remite ó indicado no informe da Deputación, entendendo que para casos de urxencia 

e de pouca duración se tire de listas existentes como se fai noutras administracións, pero 

indicando que en todo caso sería máis axeitado realizar un proceso selectivo para contar 

cunha bolsa de emprego convocado exclusivamente ós efectos de contar con persoal 

para futuras contratacións. Respecto á competencia da Alcaldía para a contratación 

indica que está prevista no artigo 21 da Lei de Bases de Réxime Local e nese artigo 21 

tamén se recolle que se trata dunha competencia indelegable. 

 

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

dicir que se o B.N.G. está disposto a votar por separado os puntos da súa moción, do 

contrario o seu grupo absterase, pidindo a retirada do punto nº 1 por contravir a lei, 

modificar o 3º encamiñado a estar informados, en conxunto di que se absterán. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, 

dicindo que no punto 1 enténdese que sexa cal sexa o sistema de contratación o Pleno 

pode ter o control e o punto 3º cambiaríase. 

 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que queda claro que esta competencia é indelegable. Di 

que en segundo lugar, dende o ano 2003, ata que se aprobou o Estatuto Básico do 
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Empregado Público había representación dos partidos políticos para a selección do 

persoal, se fosen grupos só habería naquel momento dous, e di que foi él como Alcalde 

mentres a lei o permitiu o que fixo que os partidos políticos formasen parte dos 

Tribunais de Selección. Manifesta que a continuación por varias sentenzas se dixo que 

non podía haber persoal interino, temporal,...e desapareceu o Concello como órgano 

seleccionador e acudiuse á Deputación de Lugo, e considérase que saia a votación que 

saia é nula de pleno dereito, dicindo que se van abster en vista dos informes. Di que no 

caso da Xunta hai un acordo do 2006 asinado pola CIGA tirando tamén das listas. Non 

se tira das listas non só do Lugo Emprega senón tamén nas dos interinos. Di que o que 

máis lle estraña é que cando formaban parte do goberno, di que hai un acta da Mesa 

Xeral de Contratación do 22 de novembro de 2011 á que asistiu o Sr. Bernardo Fraga 

Galdo, da que di que dará copia para que conste en acta, que está asinada por todos, na 

que consta no apartado de rogos e preguntas o seguinte, e procede á súa lectura 

“Intervén o Presidente sinalando que agora a lista de espera que se está a utilizar para 

substitucións é a do persoal do programa Lugo Emprega. Engade que en 2007 se fixo 

unha proposta sobre Bolsa de Emprego e non houbo resposta por parte dos 

representantes sindicais. Toma a palabra D. Bernardo Fraga Galdo dicindo que para a 

creación da Bolsa habería que baremar e instrumentalizar todo o proceso para cada 

categoría e isto levaría moito tempo”. Di que en varias contratacións, para cando non 

superaban un mes, a proposta das distintas áreas non se tirou das listas. Di que o tirar 

das listas de Lugo Emprega é totalmente transparente, así no suposto dos contratos de 

relevo, ó 1º tocoulle un contrato de relevo de 5 anos, ó 2º de un ano, ó 3º de tres anos, e 

ó 5º por cinco anos, polo que é totalmente transparente. Recorda que unha lei prohibe 

que os políticos podan pertencer ós tribunais, polo que o P.S.O.E. se vai abster dunha 

votación nula. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico 

para dicir que no ano 2011 puido ser que se adoptase ese acordo, pero hoxe a 

transparencia coa crise que hai debe pasar a proba do algodón, e non di  que non a pase, 

xa que a lista pode estar ben, pero deberíase facer outra agora, porque o mercado laboral 

evolucionou, e debe ser transparente para os veciños e para os que entran a traballar. 

 

Intervén en representación do Grupo Munipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias para 

dicir que o seu grupo se vai abster, xa que se trata de algo que non pode aprobarse, 

estando de acordo coa maior transparencia. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non hai maior transparencia que unha lista 

publicada e que este Alcalde non chamou nunca a ninguén para dicirlle que podía ou 

non entrar, di que a transparencia non é un exercizo de vontades, é algo regrado. Di que 

para crear unha bolsa de emprego hai que baremar e isto levaría tempo polo que se un 

traballador se quere prexubilar ó mes seguinte non o podería facer, pedíndolle ó B.N.G. 

que retire a moción. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, 

dicindo que non se vai retirar, que no punto 1 se modifica e se di que se insta á alcaldía 

a consultar co Pleno a contratación e se retira o punto 3. 
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Intervén o Sr. Alcalde para reiterar que se trata dunha competencia indelegable. Di que 

cando remitiu a moción á Deputación para informe sobre a súa legalidade lle 

preguntaron si era unha broma que se presentase esa moción. Di que cando se queira 

crear unha bolsa de emprego hai que presentar unha moción co baremo e traela a pleno 

para discutila, e recorda que na Xunta de Galicia tiran de listas do ano 2006. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, 

para dicir que non se retira que se modifica o punto 1 no sentido indicado, e se retira o 

punto 3, votándose todos os puntos en conxunto. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose con 3 

votos a favor, correspondentes ó grupo do B.N.G. e 14 abstencións correspondentes ós 

grupos do P.S.O.E., P.P. e i.V.i aprobar a moción presentada polo Grupo Municipal do 

B.N.G., do seguinte xeito: 

 

 

1.- Instar á Alcaldía a consultar co Pleno en materia de contratación de persoal, para 

garantir os principios de igualdade, capacidade e publicidade que rixen os procesos 

selectivos nas Adminsitracións Públicas. 

 

2.- A cobertura de prazas de funcionarios interinos ou de laborais temporais, se realice 

mediante un proceso de selección, convocado con publicidade ó efecto, por parte da 

Administración competente, neste caso do Concello de Viveiro. 

 

3.- Que a lectura das probas escritas e das probas prácticas das prazas en cuestión sexan 

públicas. 

 

Recorda o Sr. Alcalde a nulidade do acordo. 

 

 

6.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO i.V.i. DE APOIO Ó CASINO DE 
VIVEIRO PARA A CONTINUIDADE DA CONCESIÓN QUE POSÚE DE 
PORTOS DE GALICIA. 
 

Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias,  que 

procede á lectura da moción, apuntando que se pretende que se renove a concesión a un 

custo asumible. 

 

Nesta moción, en síntese, indicábase que en datas próximas vence a concesión que por 

parte de Portos de Galicia tiña concedida o Casino de Viveiro, entidade sen ánimo de 

lucro, e co fin de poder seguir con dita concesión, é polo que propoñen ó pleno que se 

acorde apoiar para que Portos de Galicia renove a concesión ó mesmo custo que viñan 

aboando ata a data, para que non sexa inviable a continuidade desta sociedade, o que 

provocaría a súa desparacición, e instar ás distintas formacións políticas do parlamento 
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autonómico para que se realicen as xestións oportunas e se leve a cabo a renovación da 

concesión cun custo semellante ó actual para que sexa viable a continuidade do Casino. 

 

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

 

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

que manter o mesmo custo non se axusta á legalidade, en virtude da vixente lei de 

Costas, apunta que outra cousa é que se proceda por parte de Portos de Galicia, que 

tiveron reunións co Casino, tanto os anteriores como os de agora, e as conversas foron 

iguais, trátase de calcular os custos da nova concesión axustados á lei aplicando os 

baremos inferiores, o custo será igual, inferior, ou superior. Di que o seu grupo non está 

en contra, está a favor da continuidade do Casino, pero que se sepa que se están facendo 

esforzos en darlle unha solución satisfactoria a este tema. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que está de acordo e se o i.V.i. ten a ben incluir un 

aspecto, porque se publicou o 1º Plan Parcial da zona portuaria de Viveiro e di que de 

todas formas votarán a favor, pero pide que se engada que a actual concesión do Casino 

nese Plan Parcial de ordenación de Portos de Galicia aparecera como zona dotacional 

deportiva de carácter social ou público co que se evitaría que alguén de carácter privado 

accedera, porque o custo é diferente dependendo a que se adique. 

 

Intervén en representación do grupo Municpal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo 

para dicir que o seu grupo se vai abster, porque con estes datos que se plantexan non 

saben se é viable ou non a continuidade, estando de acordo en que se lle renove a 

concesión ó Casino, pero non saben se é viabel co que cobran agora ou non. 

 

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

dicir que non ahi inconvinte, e que o interese é que non pase o que pasou co Porto 

Deportivo. Di que esta asociación sen ánimo de lucro intenta ter unhas instalacións 

dignas, e o interese é que os baremos sexan mínimos, aceptando incluir a proposta da 

Alcaldía. Di que lles gostaría que ese señor de Portos pasase algunha vez polo Concello, 

xa que se enteran pola prensa. 

 

Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por 14 

votos a favor, correspondentes ós grupos do P.S.O.E., P.P. e i.V.i., e 3 abstencións 

,correspondentes ó grupo do B.N.G. aprobar a moción presentada polo Grupo Municipal 

do i.V.i., do seguinte xeito: 

 

1.- Apoio por parte de todos os grupos políticos que forman esta Corporación, ó Casino 

de Viveiro, para que Portos de Galicia, renove a concesión ó mesmo custo que viñan 

abonando ata a data, para que non sexa inviable a continuidade desta sociedade o que 

provocaría a súa desaparición. 

 

2.-Instar ás distintas formacións políticas, do Parlamento Autonómico para que se 

realicen as xestións oportunas e se leve a cabo a renovación da concesión cun custo 
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semelleante ó actual, para que sexa vialbe a continuidade da sociedade Casino de 

Viveiro. 

 

3.- Solicitar que a actual concesión do Casino no Plan Parcial de Ordenación de Portos 

de Galicia apareza como zona dotacional deportiva de carácter social ou público. 

 

 

7.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

A.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 

21-12-2012 (Nº REXISTRO 10.306) 

 

PREGUNTAS 

 

Ante as preguntas de: 

1.- ¿En qué data rematou a concesión da gardería municipal? 

2.- ¿Para cándo está previsto aprobar as bases para unha nova adxudicación? 

3.- ¿Cántas persoas traballan na gardería municipal? 

4.- ¿Con cántos nenos conta na actualidade a gardería municipal? 

5.- ¿Qué cantidades anuais aprotan ó Concello, a Xunta de Galicia e os pais á gardería 

municipal? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que un dos supostos que na reorganización de persoal 

se quería variar era a limpeza de San Francisco e hai un acordo no que se di que se a 

empresa que desaparece tiña que asumir o Concello o persoal, é un acordo plenario de 

hai tempo. Di que o servizo de contratación iniciou o proceso e comunicoulles ás 

actuais concesionarias que continúen ata xullo, as bases estanse elaborando. Respecto ó 

resto da pregunta di que recibirán por escrito, a través de servizos sociais, o período de 

un ano para atrás, tanto o número de beneficiarios como a cuantía que aportan. 

 

B.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 

21-12-2012 (Nº REXISTRO 10.305) 

 

PREGUNTAS 

 

En relación ó desmoronamento do barrio do Celeiriño e ós alugueres que se están 

aboando: 

 

1.- Ante a pregunta de ¿cándo se vai proceder ó realoxo das familias desaloxadas nas 

súas vivendas? 

 

Intervén o sr. Alcalde para contestar que será cando técnicamente sexa seguro para as 

persoas. 

 

2.- Ante a pregunta de ¿a cánto ascenderon os gastos en concepto de alquileres a día de 

hoxe? 
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Intervén o Sr. Alcalde para contestar que esta información a teñen no orzamento, que 

son os que están previstos. 

 

3.- Ante a pregunta de que dado que se realizou a reclamación xudicial por parte do 

Concello ¿cómo ten previsto resarcirse por este concepto o Concello dende a data de 

reclamación ata que rematen os alugueres? 

 

Intervén o sr. Alcalde para contestar que se aprobou hoxe que se seguisen mantendo os 

alugueres. Di que houbo un cambio substancial, que o bipartito ía levar él accións 

xudiciais e a nova Xunta de Galicia dixo que fose o Concello, presentouse en setembro 

e fai dez días que foi admitida a trámite. 

 

2.- Ante a pregunta de que na reclamación xudicial realizada a Inmoxerión, ¿en qué 

conceptos e porqué importe está desglosada a mencionada reclamación? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que legalmente non se podería dar copia de 

expedientes abertos pero que se queren se lles facilitará unha copia. 

 

 

C.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 

10-12-2012 (Nº REXISTRO 10.198) 

 

PREGUNTAS 

 

Ante as seguintes preguntas: 

 

1.- ¿Quén ou quenes están ocupando e explotando na actualidade as instalacións de 

propiedade municipal dedicadas a Camping? 

 

2.- ¿Qué relación contractual existe entre a alcaldía e a entidade ou persoa que realiza a 

explotación do Camping? 

 

3.- ¿Quén fixa os prezos a aplicar en concepto de uso das distintas instalacións? 

 

4.- ¿Quén procede a realizar a recadación do Camping debido á explotación do mesmo? 

 

5.- No suposto de que ocorrese algún accidente nas mencionadas instalacións ¿Quén 

sería responsable? ¿O alcalde? ¿O Concello? ¿ A entidade ou persoa explotadora? 

 

6.- ¿Está o Concello percibindo algunha cantidade en concepto de canon de 

explotación? 

 

7.- ¿Cándo ten previsto regularizar esta anómala situación? 
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8.- ¿Solicitou informe de Secretaría sobre esta situación ó obxecto de que non quede 

ningunha dúbida sobre a posibilidade de incorrer nun delito de prevaricación ó non 

protexer os bens da administración ó seu cargo? 

 

9.- ¿Para cándo ten previsto sacar a concurso a explotación do Camping? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar a todas estas preguntas que no camping están os 

mesmos que estaban dende o ano 64 ou 65, cando se abriu, sendo a relación contractual 

a mesma que había antes de chegar á alcaldía, contestándose tamén de igual xeito á 3ª e 

4ª pregunta. Respecto a quen respondería no suposto dun accidente será o que determine 

o Xulgado e o reclamante. Di que o Concello non está percibindo ningún canon. 

Respecto á regularización di que está prevista e os grupos municipais teñen copia do 

expediente de segregación de fincas, e di que é extraño que o P.P. pregunte polo 

camping cando a finca inicial abarcaba ata o campo da Pascua. Apunta que só puideron 

segregar o camping, o xeriátrico e o pavillón non. Di que no rexistro estaba todo, dende 

Cembedo ata o Campo da Pascua e por iso non se puideron rexistrar bens que eran do 

Concello. Di que hai que mirar que dereitos poden ter esas persoas, que terán os 

mesmos que algunha exministra e verase como actuar sen ocasionar danos ós 

particulares e ó Concello. No tocante á prevaricación di que non solicitou este informe 

porque podería ser unha venganza ós antecesores. Di que se sacará a concurso cando esa 

finca única que contén todo quede tamén garantida, engadindo que no 2009 se entregou 

un dossier do que era a finca catastral inicial. 

 

D.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P.  EN DATA 

17-12-2012 (Nº REXISTRO 10.115) 

 

Ante as seguintes preguntas: 

 

1.- ¿Cáles son os ingresos e os gastos dende que comezou esta nova fase ata a 

actualidade? 

 

2.- ¿A cánto ascende o capítulo de persoal? 

 

3.- ¿Cántas persoas traballan na Piscina Municipal, pertencentes ó Concello? 

 

4.- ¿Quénes son as persoas que traballan na Piscina Municipal? 

 

5.- ¿Cál é o desglose de gastos? 

 

6.- ¿En qué conta se depositan os ingresos da Piscina Municipal? ¿Quén é o titular da 

mesma? 

 

7.- ¿Qué persoa física é a responsable da contabilidade da Piscina Municipal? 

 

8.- ¿Ten previsto o grupo de goberno sacar a concurso a explotación da Piscina 

Municipal? 
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Intervén o Sr. Alcalde para contestar que se convocará un Pleno cando volva de 

vacacións o Interventor, xa que a piscina a xestiona TurViveiro, e tratarase nese Pleno. 

 
 

E.- PREGUNTAS E ROGOS FORMULADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO i.V.i.  

EN DATA 21-12-2012 (Nº REXISTRO 10.308) 

 

Ante as seguintes preguntas: 

 

1.- ¿Ten constancia oficial o equipo de goberno da implantación da garda civil do mar 

en Viveiro? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que non ten constancia oficial pero cando son 

alegrías esperan que se confirmen, e di que cando chegue o oficial terán a confirmación 

pero si aseguran que xa está asinado e xá é efectivo, ó César o que é do César, 

agradecendo de antemán a espera da comunicación oficial, agradecendo ós que iniciaron 

o proceso e ós que o acordaron, e di que non sabe cómo resolverán o patrimonio que 

pagaron os veciños de Viveiro. 

 

2.-  ¿Está previsto para o exercizo 2013 seguir coa pavimentación da Rúa Grande en 

Celeiro? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que está previsto volver a solicitar a través da 

Deputación a ampliación da pavimentación. 

 

3.- Así mesmo ¿existe algún proxecto para o arranxo da Rúa do Calvario en Celeiro?  

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que de momento non hai proxecto. 

 

4.-  ¿Fíxose por parte do goberno municipal algunha xestión para arranxo dos baches na 

zona de rodadura do paseo marítimo de Covas, sobre todo fronte ó cruce do parque? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que o problema de Covas non é de baches senón 

que a rúa está asentada sobre area e habería que meter unha placa por debaixo, polo que 

se fará cando haxa diñeiro. 

 

5.- As obras da VAC entre San Cibrao e Celeiro, de novo están paralizadas, ¿ten 

constancia o Concello de Viveiro si está previsto a continuidade das obras? 

 

Intervén o Sr. Alcalde para contestar que non ten constancia que no contrato de 

licitación da época de Touriño e adxudicado con Feijoo tiñan un prazo para acabar as 

obras no 2012. 

 

ROGOS 
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1.- Rogamos o equipo de goberno que tome as medidas oportunas para regular a 

prohibición de depositar bolsas de lixo fora dos colectores, tanto de superficie como 

soterrados. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que as medidas serían posibles si se puidese ir detrás de 

cada persoa que vai tirar o lixo. 

 
 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, 

sendo as 23:40 horas do día 27 de decembro de 2012, extendéndose de todo o tratado a 

presente acta, da que eu, como Secretaria, dou fe. 

 

Manifesta o Sr. Alcalde que hai información sobre unha posible solución provisional ó 

tema de Lodeiro, pero que se confirmará cando se teña a sentenza, ó que indica o Sr. 

César Aja que lle remata de dar unha copia á Secretaria ó que di o Sr. Alcalde que así 

funciona a xustiza, xa que os que presentaron a demanda non teñen a sentenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


