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Nota de prensa 
 

O PSOE de Guitiriz asegura que o Alcalde modifica o Orzamento 
para pagar os favores persoais do Partido Popular 

 
Os socialistas aseguran que o goberno municipal “está encubrindo as contas do Concello” 

coa aprobación da modificación de crédito, que inclúe unha baixada no capítulo de gastos 

de capital, de 133.402,93 euros. Esta diminución impedirá que a entidade local aumente o 
investimento en obras e servizos, así como en actuacións que permitan xerar emprego no 

municipio 
 

Para Polín esta redución é un exemplo da “absoluta ineficacia do goberno municipal que, 

a pesares de contar con 4 dedicacións, non foi quen de conseguir os fondos da Xunta para 
acometer as obras que tiñan comprometidas”. Estes concelleiros supoñen ás arcas 

públicas un desembolso de 7.500 euros, ou o que é o mesmo, un custe de 105.000 euros 
euros anuais e de 420.000 ó longo do mandato 

 

A socialista denunciou que o Orzamento non especifique como vai ser a distribución dos 
15.000 euros que inclúe en concepto de produtividade. “Non estamos en contra de que se 

recoñeza o traballo dos empregados, pero sí que nos opoñemos a que estes fondos sexan 
empregados de xeito arbitrario e non de forma equitativa” 

 
Os socialistas de Guitiriz aseguran que o Alcalde “está encubrindo as contas do Concello para non dicir 

a verdade a todos os veciños do municipio nin a que quere destinar realmente os fondos públicos”. A 

voceira municipal socialista, Regina Polín, subliña que esta é “a única realidade” que motiva a 
convocatoria do pleno extraordinario para aprobar unha modificación de crédito entre aplicacións 

orzamentarias, e que inclúe unha baixada no capítulo VI de gastos de capital, de 133.402,93 euros, xa 
que dos 362.853,82 euros que figuraban nesta partida, agora o Concello redúceos a 229.450,89. 

 

Para os socialistas, trátase dunha redución “máis que significativa, pois representa un terzo da 
cantidade consignada cando o goberno municipal elaborou o Orzamento”. Con este recorte, aseguran, 

reducirase notablemente a capacidade de investimento en obras e servizos, que son necesarios para 
os veciños, como é o caso do soterramento da liña elécrica; o que repercutirá negativamente nas 

posibilidades de crear emprego, “pois se non se constrúe, non se manteñen postos de traballo”. Deste 
xeito, sinalan, “non entendemos a que resposta esta redución, tampouco nos explican os 

fundamentos da mesma, o que nos fai pensar que obedece ós intereses persoais de Teixido e do seu 

Tenente Alcalde, o señor Veres”.  
 

Así mesmo, critican que, tal e como figura na propia memora, esta modificación teña como 
fundamento utilizar a consignación prevista no orzamento como aportación municipal a distintas obras 
incluídas no anexo de inversión e que non se van a realizar ó non recibirse a aportación 
correspondente por parte doutras administracións. Para a voceira municipal socialista, esta resposta é 
un exemplo da “absoluta ineficacia do Alcalde e do seu equipo de goberno que, a pesares de contar  

con 4 dedicacións “non foi quen de conseguir os fondos da Xunta para acometer as obras que tiñan 
comprometidas”. Estes concelleiros, destaca Polín, supoñen ás arcas públicas un desembolso de 7.500 

euros ó mes, ou o que é o mesmo, un custe de 105.000 euros euros anuais e de 420.000 ó longo do 

mandato. 
 

“O propio Alcalde queda ó descuberto. As contas demostran a incompetencia máis absoluta dun 
goberno que non está a facer nada polo interese xeral dos veciños. O único que lles preocupa é 

beneficiar a amigos e a pagar os votos que conseguiron tanto Teixido como o señor Veres”. 
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Non hai cartos para obras, pero sí para pagar favores 
A socialista tamén denunciou otra cuestión que, así se reflicte na propia memoria, é que demostra que 

a xestión municipal “é un auténtico escándalo”. Concretamente, Polín fai alusión á cantidade que 

figura na modificación orzamentaria, e que inclúe o reparto de 15.000 euros ós traballadores do 
Concello, en concepto de produtividade, sen especificar como vai ser a distribución destes fondos, nin 

os criterios que a rixen. 
 

“Estamos cansados de escoitar que lle digan ós veciños que non hai cartos para facer obras, que non 

son capaces de cumprir os compromisos, nin de adaptalos ás necesidades de Guitiriz, que non son 
capaces de buscar o financiamento doutras administracións, das que alomenos o soterramento da liña 

eléctrica é urxente como a Xunta de Galicia, de que se nos diga que a austeridade no gasto é 
necesaria e, sen embargo, sí que utilizan os cartos do Concello para premiar ós seus amigos, porque 

estamos convencidos de que estes 15.000 euros non son para todos os empregados. Non estamos en 
contra de que se recoñeza o seu traballo, todo o contrario, pero sí que nos opoñemos a que estes 

fondos sexan destribuidos de forma arbitraria e non equitativa. Son 15.000 euros que quedan 

dispoñibles ó antallo do Alcalde”.  
 

A este respecto, a voceira municipal socialista esixiu que o Concello convoque urxentemente as sete 
prazas que ten pendentes para a Axuda no Fogar, xa que se trata dun servizo básico para garantir o 

benestar do cidadáns. 

 
Uns Orzamentos que chegan tarde 

Así mesmo, Regina Polín criticou a desidia do goberno municipal, que non foi capaz de aprobar o 
Orzamento deste ano antes do mes de agosto, o que provocou que as contas tivesen un retraso de 

máis de medio ano. “O Concello non fai os deberes. Lamentablemente, este goberno é o máis 
incompetente que tivo Guitiriz. Por un lado reduce e polo outro despilfarra. Xa está ben de enganar 

así ós veciños, non se fan obras pero, sen embargo, sí que hai cartos para os intereses políticos do 

Partido Popular”, denunciou a socialista. 
 
 

 
        21 de outubro de 2013 

 
Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


