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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 12 DE XANEIRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 12 de xaneiro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea, que se incorpora á sesión no momento que se di nesta 
acta. 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando 
xustificada  a ausencia pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
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Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Aprobación das actas do Pleno das sesións celebradas os días 1 e 28 
de decembro de 2016 
 

Pregunta o sr. alcalde si hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 1 e 28 de decembro de 2016, ao non 
formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron aprobadas en 
votación ordinaria por unanimidade dos quince concelleiros asistentes na 
sesión.  
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1. Mocións urxentes 
 
Nestes intres abandona a sesión o concelleiro D.  Enrique Pérez Roca.           
 
Di o sr. alcalde que polo voceiro do Partido Socialista presentouse unha 
moción da que se tivo coñecemento onte e que procede tratala porque neste 
mes de xaneiro vanse a celebrar en Madrid reunións entre o Goberno central 
e a FEMP sobre o tema, que en concreto é que se lle permita aos concellos 
poder gastar o remanente de tesourería, o superávit, noutras cousas 
diferentes das que marca a normativa actual, e tendo en conta as necesidades 
de cada concello.  
 
Reincorpórase á sesión o sr. Pérez Roca. 
 
Segue a dicir o sr. Alcalde que na reunión que houbo na FEMP acordouse 
pedir aos concellos que aprobaran mocións nese sentido para darlle algún 
tipo de apoio a FEMP na negociación. Di o Alcalde que cando se redactou a 
moción se lle enviou unha copia da mesma aos voceiros por correo 
electrónico para que tiveran coñecemento dela.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo pensa que esta moción non 
ten tanta urxencia como para traela hoxe ao Pleno, que hai tempo suficiente 
para presentala. 
 
Di o sr. Alcalde que si estivera preparada o día da convocatoria do Pleno xa 
se incluiría na orde do día, que se presentou cando tiveron coñecemento dela  
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e que de todas formas neste órgano a costume é aprobar a inclusión de 
mocións urxentes sen que se poñan moitos problemas. 
 
Sométese a votación a urxencia do asunto de xeito que por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) e cinco votos 
en contra (dos concelleiros  Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García,  
Pérez Roca e Melo García) se acorda a urxencia do asunto. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen, despois de felicitar o ano novo a todos os 
presentes,  dá lectura á Moción presentada e que copiada literalmente di: 
 

"MOCION QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO 
DE O BARCO SOBRE A REINVERSIÓN DO SUPERAVIT. 
 

De acordo co previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de O 
Barco desexa someter á consideración do Pleno a seguinte Moción: 
A Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira 
(LOEPSF) recolle as tres regras fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade 
orzamentaria, débeda pública e regra de gasto. 
O artigo 11.4 da LOPESF sinala que "as Corporacións Locais deberán manter unha 
posición de equilibrio ou superávit orzamentario", mentres que o art. 32, referido 
ao destino do superávit, sinala que "este destinarase a reducir o nivel de 
endebedamento". 
A lei 9/2013 de débeda comercial, modificou a lei para permitir aos Concellos que 
cumprisen unha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos 
financeiramente sustentables, unha definición de investimentos que recolleu o 
Decreto-Lei 2/2014, do 21 de Febreiro na súa DA 16. Estas excepcións en ningún 
caso deron satisfacción ás demandas municipais posto que as condicións para 
poder acollerse á medida eran importantes: rexistrar superávit orzamentario e 
remanente de tesourería, que pagasen antes as débedas pendentes con provedores 
para cumprir coa lei de morosidade e destinar o sobrante para amortizar débeda. 
Ao longo destes anos esa situación trouxo consigo un paradoxo: os concellos son a 
única administración en superávit, están saneados e cumpren os seus obxectivos 
pero non poden investir este aforro. 
Nestes momentos a administración local converteuse na administración máis 
cumpridora cos obxectivos marcados: á débeda  local xa chegou no ano 2016 aos 
obxectivos do 3% fixados para 2020, con catro anos de adianto; o superávit das 
Entidades Locais, achega ao cómputo total de España medio punto do PIB e tamén 
cumpre co teito de gastos e paga en prazo aos seus provedores. 
Pos iso, é ineludible que o Goberno atenda as demandas do conxunto dos 
concellos, e tal e como expuxo a FEMP na reunión da Comisión Nacional de 
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Administración Local (CNAL) do día 30 de novembro de 2016, permítalles utilizar 
o superávit, que este ano rolda os 4.500 millóns de euros. 
Chegou a hora de que o Goberno escoite, e sexa sensible ás reivindicacións dos 
Concellos, cuxas demandas son xustas, razoables e necesarias para seguir poñendo 
os intereses dos veciños por diante de calquera outro, e continuar levando a cabo 
investimentos, desenvolvemento e o fortalecemento do Estado de Benestar. 
Os gobernos locais son a administración máis próxima aos cidadáns, e máis nestes 
momentos de crises, o Goberno non debe poñer trabas ao seu labor na prestación 
de servizos públicos de calidade. 
Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de O Barco presenta para a 
súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando 
ó Goberno de España a: 
 

1. Permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen 
necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha 
autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria 
dos PXE."        
 
Abandona a sesión o concelleiro D  Enrique Pérez Roca.           
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que ata hoxe á tarde non tivo coñecemento da 
moción, que é en parte culpa súa por non abrir o correo pola mañá, que a 
moción parécelle ben aínda que quere puntualizar unha serie de feitos que 
complementen a moción. Di o concelleiro que o seu Grupo quere saber 
cánto superávit se leva o Concello dende a entrada da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que ten entendido que só no 
último exercicio foi de arredor dun millón de euros. 
 
Di o sr. Alcalde que máis ou menos foi esa cantidade.  
 
Reincorpórase á sesión o sr. Pérez Roca. 
 
Continúa o sr. García Yáñez dicindo que esa cantidade denota unha mala 
xestión dos recursos que aportan os veciños a través dos impostos e taxas 
municipais, porque trala experiencia de catro anos de entrada en vigor da 
Lei o orzamento do 2016 tería que estar máis axustado cun superávit de 
arredor do 3%, é dicir que non debería sobrepasar os 180.000€. Di o voceiro 
que a moción ten un ton triunfalista que loita por controlar as contas 
municipais dende a autonomía local, que non hai que esquecer que este 
movemento ten un punto de arranque que é o pleito que mantén o concello 
de Madrid neste tema co departamento ministerial de Montoro, que o seu 
grupo propón que ese superávit se destine a acometer e solucionar os 
aspectos de xestión municipal que foron desmantelados pola normativa da 
Xunta de Galicia, no que se refire as aspectos da asistencia social dos 
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veciños e ligado a recuperar esas competencias, que para eles é prioritario, 
entre outras intervencións, a creación dun centro de día municipal de xestión 
pública para dar solución ás demandas producidas pola situación de 
dependencia que se da entre os veciños do Barco, posto que o uso do centro 
de día de A Rúa supón o 50% da maioría das pagas que cobran os usuarios 
deste servizo, e que confía en que o sr Alcalde, na reunión que tivo fai 
pouco como presidente da FEGAMP co presidente da Xunta, propuxera a 
revisión desta normativa. Remata dicindo o sr García Yáñez que despois de 
todo o exposto o seu Grupo, en defensa da autonomía municipal, van votar a 
favor da proposta presentada. 
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, sra. Aguado García, quen di que aínda que non poden menos que 
estar de acordo con que os concellos son as administracións máis próximas 
ao pobo e polo tanto as que mellor coñecen as súas necesidades e os 
servizos que mellor utilidade lle poden facer, que neste sentido estarían de 
acordo  cunha certa flexibilidade das regras de gasto, sen embargo lles 
parece que reprochar ao goberno que os concellos se atopen nesta boa 
situación financeira, estean saneados e cumpran coas súas obrigacións non 
parece o máis acertado, que se debería agradecer ao goberno de Rajoy que 
adoptara as medidas necesarias para evitar a quebra do país e para lograr 
esta boa situación dos concellos e elo sen que se producise a asfixia que 
algúns prognosticaban para os concellos galegos. Di a concelleira que a 
Xunta de Galicia garantiu coa adaptación da normativa galega que os 
concellos galegos podan continuar prestando os servizos públicos que viñan 
realizando ata o momento. Remata dicindo a sra. Aguado García que, aínda  
que están de acordo con algúns puntos da moción non o están con outros, 
polo que o voto do seu grupo será a abstención. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE o 
sr. Alonso Araujo que di que para contestar ao voceiro do Grupo Mixto 
quere dicir que  no mes de outubro tróuxose ao Pleno a Conta Xeral e nel 
déronse todos os datos e é certo que no ano 2015 houbo un superávit 
aproximado de un millón de euros pero que tamén hai que dicir que nese 
ano houbo dous meses nos que o Concello estivo practicamente paralizado a 
efectos de investimentos polas circunstancias que todos coñecen, é dicir, 
polas ausencias dos titulares de  Tesourería e de Intervención, polo que 
houbo que pasar actuacións para o ano seguinte, que o equipo de goberno 
municipal redacta os orzamentos anuais con prudencia nas súas previsións, 
tanto de gastos como de ingresos, e que en impostos, taxas e prezos públicos 
houbo uns ingresos finais dun 4% máis con respecto ao previsto 
inicialmente, polo que hai máis dun 16% de desfase cando realmente un 
millón sobre oito millóns cento cincuenta mil euros, que era o orzamento 
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xeral deste Concello no ano 2015, era o 12,5%, polo que cre que quedan 
aclarados eses números. Prosegue dicindo que con respecto ao que dixo 
concelleira do PP, a sra. Aguado García, quere felicitar ao goberno do PP 
por estar afogando a quen está facendo ben as cousas, neste caso os 
Concellos, con 4.500.000€ de aforro global. 
 
Di a sra. Aguado García, que unha flexibilización neste momento poderíase 
permitir polo Goberno, pero que non se lle pode reprochar que tomara as 
medidas necesarias para levar aos concellos a esa situación e que con 
respecto ás competencias a Comunidade Autónoma xa facilitou que os 
Concellos galegos puideran legalmente seguir prestando os servizos que 
prestaban antes da modificación normativa. 
 
O sr.  Alonso Araujo di que iso sería discutible ó mellor noutro Pleno, pois 
hai que ter en conta que coas medidas que se tomaron dende as instancias 
económicas do Goberno do PP hai moitos mozos por Europa adiante e 
outros aquí en España sen traballo ou con precariedade, que o que se pide na 
Moción é simplemente que se flexibilice esa normativa e que aos concellos 
que cumpren permitirlles que poidan seguir dando servizos aos cidadáns, e 
que esa dispoñibilidade orzamentaria estea ao cen por cen.   
 
Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro D. Miguel Neira Ojea. 
 
Di o sr. García Yáñez que con respecto ao que dixo a concelleira do PP, 
dicir que o que di o PSOE e que o seu Grupo apoia, é o mesmo que di a 
nivel autonómico o sr Feijoo, pois di constantemente que eles cumpren co 
déficit e que non teñen autonomía para incrementar os investimentos, que o 
que el propón é a qué se vai dedicar ese déficit si se recupera, que a súa 
alternativa é a creación dun centro de día, que o seu Grupo considera moi 
prioritario, ao mesmo tempo de recuperar as competencias da asistencia 
social. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alcalde que di que é bo explicar o que supón non 
poder utilizar o remanente de Tesourería para determinados gastos. Di que 
todos os concellos están de acordo en que si hai superávit o primeiro é pagar 
as facturas aos provedores, pero no que non están de acordo os concellos é 
que o segundo obxectivo do remanente sexa para amortizar débeda que son 
de créditos conseguidos no seu día ao euribor máis 0,10 ou máis 0,15, co 
que ao estar o euribor en taxas negativas pois estase case ao 0%, polo que 
non é rendible para ninguén amortizar débeda nesas condicións, soamente 
para o banco, que o problema é que cada euro que se incorpora ao novo 
orzamento, no orzamento seguinte pode limitar o presuposto, é dicir que, 
segundo a norma, si se incorporan 300.000€ ó presuposto o ano seguinte 
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tense que xerar ingresos por importe de 300.000€ por riba do que se xeraron 
o ano anterior e que iso é imposible pois para facelo hai que subir os 
impostos ou poñer taxas novas, que pensa que non é conveniente gastar todo 
o remanente por prudencia, que o seu Grupo de Goberno nunca o gasta 
polos imprevistos que poidan xurdir, que eran prudentes no gasto para non 
quedar sen tesourería e ao ano seguinte gastaban o 60% ou o 70% dese 
remanente incorporándoo ao novo orzamento e entón gastábase sobre 
seguro, que agora é cando veñen os problemas cando a Interventora ten que 
facer o informe da incorporación de remanente e teñen que ser 
desfavorables. Di o Alcalde que os concellos de menos de 20.000 habitantes 
non poden facer un plan de emprego e ¿porqué non se poden gastar 
100.000€ dese remanente en facer un plan de emprego e contratar a 15 
persoas durante seis meses, por exemplo?, que diso é do que se está a falar 
na FEMP e na FEGAMP e diso é do que el o outro día falou co Presidente, 
porque está de acordo en moitas cousas pois se comprometeu a facer unha 
nova Lei de Bases de Réxime Local de Galicia pero dá por feito que o 
Goberno central ten que cambiar  a Lei de Sustentabilidade, pois di que con 
esa Lei en vigor non merece a pena facer nada. Di o Alcalde que o goberno 
da Xunta cando facilitou que seguiramos prestando os servizos, como di a 
sra. Aguado García, fixo trampa pois sacou un decreto que invalidaba unha 
lei de rango superior e así se viu por todos, que como as comunidades 
autónomas non estaban dispostas ao caos que se ía a producir no país si os 
concellos deixaban de prestar so servizos sociais, o Goberno central non 
presentou un recurso de inconstitucionalidade, recurso que tería que haber 
presentado. Prosegue dicindo que con respecto ao que comentou o sr García 
Yáñez do Centro de Día, decidiuse no seu día que como eran servizos que 
tiñan moito custo se fixeran comarcais e no seu momento, no ano 2008 ou 
2009, a Xunta decidiu que se instalara na Rúa, que evidentemente se ten que 
recoller e transportar a todos os usuarios e que ao Concello do Barco non lle 
custa nada pois a Xunta asume os custos dese servizo. 
 
O sr. García Yáñez fai uso da palabra para dicir que o Centro de Día é unha 
proposta estrela que levaba o seu Grupo no programa electoral, pero que 
non poñen en contradición que haxa un Centro de Día na Rúa e outro no 
Barco, que o que poñen en contradición é o que lle custa aos usuarios 
levalos alí e que se dá a situación que a Cruz Vermella do Barco atende a 
persoas porque non teñen recursos para ir ao Centro da Rúa. 
 
Di o sr. Alcalde que no acordo que se asinou coa Cruz Vermella entre as 
funcións e servizos que ían a prestar un deles era ese, aínda que se vai a 
preocupar para ver si hai algún desaxuste no funcionamento do Centro de 
Día e si se está cobrando a xente que non hai que cobrar, que cando teña 
datos se informará na primeira Comisión que se convoque. 
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Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) 
e cinco abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado 
García, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte acordo: 
Instar ao Goberno de España a: 
 

Permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen 
necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha 
autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga 
orzamentaria dos PXE.        
 
     
2. Rogos e preguntas 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
varias preguntas, que a primeira é que nunha sesión do Pleno de antes do 
verán preguntaba porqué o Concello non cumpría cunha sentencia da Sala 
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  no referente a unha 
demanda dunha limpadora sobre o pago de compensación por incapacidade, 
que pasaron máis de seis meses e se sigue nas mesmas e pregunta si o Grupo 
de Goberno agarda a que se lle encause por desacato ou prevaricación ante 
unha sentenza firme. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que non ten entendido que sexa como di o 
concelleiro e cre que nese tema hai sentenzas contraditorias e que o se pediu 
é que o Tribunal Supremo harmonice sentenzas e diga o que hai que facer. 
 
Di o sr. García Yáñez que a sentenza é por incapacidade e o Convenio 
recolle que se compense co 100% do salario. 
 
O sr. Alcalde di que o Convenio di unha cousa e a Lei posterior di outra e 
que hai sentenzas que din que non procede e o que se está a facer é que se 
axusten, que hoxe coa Lei na man non se pode facer. 
 
Di o sr García Yáñez que é unha sentenza en firme do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia e non sabe si se terá que ir a Estrasburgo para que o 
Concello pague esa indemnización e que a señora era traballadora da 
limpeza na Casa da Cultura ou da Biblioteca. 
 
Di o sr Alcalde que de todas formas si o que quere é a información completa 
do tema o normal é que lla pida ao técnico que ten o expediente. 
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Di  o sr García Yáñez que xa ten todo e xa se discutiu aquí a sentenza do 
Tribunal  no mes de xuño. 
 
Di o sr. Alcalde que si houbera ido por xunto o técnico sabería que hai 
sentenzas contrarias. 
 
Prosegue o sr. García Yáñez coa segunda pregunta  e di que o sr. Alcalde se 
comprometera no Pleno a non recorrer sentenzas dos Xulgados do Social 
referentes a demandas de cantidade das traballadoras de axuda a domicilio, 
pero os feitos desmenten os compromisos do sr. alcalde cando se recorre a 
Madrid, e pregunta porqué se segue a pagar recurso tras recurso que só 
beneficia ao persoal dos preitos. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde dicindo que xa lle respondeu e é porque hai 
sentenzas contraditorias e hai que unificar xurisprudencia para poder tomar 
unha decisión. 
 
Continúa o sr. García Yáñez dicindo que en Veigamuíños dende hai anos 
dáse un conflito veciñal en torno á apropiación de parte dun camiño que 
leva á zona comunal da Devesa, que no ano 2015 o Concello abrira un 
expediente de planificación para determinar o trazado ou a propiedade e 
quere saber en qué situación se atopa a resolución desta disputa.  
 
Di o sr. Alcalde que el sabe que se abriu ese expediente, que cre que se 
abriron tres, que un está resolto, tomouse unha decisión e déuselle a razón a 
unha das partes e que neste momento o estado actual no que se atopa o 
expediente non o sabe, que mañá preguntaralle ao aparellador e na próxima 
comisión de obras lle informará. 
 
Pregunta o sr. García Yáñez porqué o Concello fai un pleno extraordinario 
urxente para favorecer a un pequeno grupo de veciños afeccionados aos 
coches sabendo que cada Pleno ten un custo elevado para as arcas 
municipais, máis cando ao cabo de dúas semanas estaba programado un 
pleno ordinario. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que  a pregunta é moi correcta pero que a resposta 
é obvia, e non obedece ao que di o sr. concelleiro senón que como había 
unha alegación á modificación da ordenanza a normativa aprobada non ía a 
entrar en vigor no ano 2017 se non se publicaba a resolución da alegación e 
o texto da modificación antes do 31 de decembro do ano 2016, que calquera 
alegación que se presente a unha ordenanza hai que contestala e aprobala 
polo órgano que a aprobou inicialmente, que é o Pleno, que a cuestión non é 
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si se beneficiaba a 30 persoas ou non senón si se aplicaba unha modificación 
aprobada por unanimidade e para iso había que convocar un pleno 
extraordinario. 
 
Di o sr. García Yáñez que ante a falta de xuntanza da Comisión de Cultura 
para informar aos representantes dos veciños da súa actividade os 
concelleiros teñen que coñecer a través da prensa que recolle as declaracións 
da concelleira responsable, que esta forma de funcionar impide un debate e 
a aportación de ideas que pode beneficiar a xestión e convivencia veciñal. 
Pregunta o concelleiro si para poder organizar as festas do Cristo, a 
Cabalgada, o Sanmartiño ou o Botelo estase supeditado ás propostas dunha 
empresa externa, e que o seu Grupo quere propoñer que se teña en conta nos 
próximos anos na Festa do Botelo o homenaxe a dúas persoas que teñen 
bastantes recoñecementos entre so veciños do Barco, unha é "a Ramona do 
quiosco" e outra é "Xulio o pipas", que sería un detalle por parte do 
Concello recoñecerlle a súa labor aos veciños do Barco.  
 
Contéstalle a concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta Barreiro, quen 
di que as Comisións de Cultura, como ben sabe o concelleiro, está prevista a 
realización das sesións ordinarias cada dous meses, que se non se fixo antes 
foi porque non había nada urxente como para convocala, que de tódolos 
xeitos na última comisión tratouse o nomeamento de tres rúas e por parte 
dos Grupos da oposición quedouse en estudar o tema e comunicarllo a ela e 
que está esperando a comunicación de Riada xa que o PP xa llo comunicou, 
que en relación á programación do departamento de Cultura, o técnico de 
cultura está de baixa actualmente e por iso ás veces se ten que recorrer a 
empresas privadas e que as propostas pódense remitir aos correos 
electrónicos que ela mesma facilitou e que estudou todas as que lle chegaron 
e se levaron a unha comisión e que si o sr. García Yáñez xa estudou o tema 
do nomeamento desas tres rúas, ó rematar a Festa do Botelo, se convocará 
unha comisión e se falarán de todos estes temas. 
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que o seu 
Grupo recolleu as queixas dos veciños e establecementos da rúa Pérez Lista 
e pregunta porqué este ano non se puxeron arcos de luz no Nadal nesa rúa e 
que se puxeron sempre e por riba é unha das rúas máis comerciais do Barco. 
 
Contéstalle a sra. Pizcueta Barreiro que lle chegou esa demanda a través do 
Centro Comercial Aberto e que automaticamente se puxo en contacto coa 
empresa que leva anos colocando o alumeado e lle informaron que durante 
as datas do Nadal nunca se puxeran luces e que ela non se lembra si o ano 
pasado ou o anterior estaban alí as luces postas. 
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Di o sr. Moldes Gómez que por suposto que colocaban luces todos os anos. 
 
Di o sr. Alcalde que nesa rúa non se colocaban todos os anos as luces, que 
houbo anos que si se puxeron e anos que non, pero que o ano que ven xa 
darán a orde a empresa de que coloquen os arcos de luces na rúa Pérez Lista. 
 
Di o sr. Moldes Gómez que dende que el é concelleiro sempre se puxo.  
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que fai tres 
meses que fixo unha pregunta e é relativa á rúa Hernán Cortés, que naquel 
momento preguntou pola obras que se estaban a facer nesa rúa e que por 
parte do concelleiro delgado contestóuselle que o día anterior a ese Pleno se 
retomaban as obras. Di o concelleiro que actualmente as obras seguen igual 
que nese mes de outubro, non se fixo nada, que pensa que non se pode ter 
unha rúa nesas condicións pois é unha obra que cre que comezou no mes de 
xuño. 
 
Contéstalle o concelleiro delegado de obras, o sr. Neira Ojea, quen di que 
cando no Pleno de outubro lle dixo que ían a retomar a obra así foi e que 
fixeron o que puideron daquela, que a día de hoxe están pendentes do 
contador da luz para poder enganchar a bomba e sen el non no se pode 
bombear, que alí vai unha estación de bombeo e que para que funcionen as 
bombas necesítase corrente, que o que falta é cambiar a tubaxe que vai ó río 
e que o aparellador di que mentres non haxa corrente no se pode enganchar. 
 
Di o sr. Pérez Roca que é unha obra que tiña que durar 15 días e leva 9 
meses e os veciños soportando as calamidades de dita obra. 
 
Di o sr.  Neira Ojea que cando chamaron os veciños el foi alí e arranxóuselle 
a auga, que chamaron unha vez porque había un problema de auga. 
 
Di o sr. Pérez Roca que si algún concelleiro ou o sr. Alcalde viviran nesa 
rúa seguro que estaba arranxada. 
 
Di o sr. Alcalde que o Concello non ten por norma ir a arranxar cousas á 
casa do Alcalde, que se contestou unha pregunta e parece que hai que 
interpretar que se pregunta en función dos intereses dos concelleiros ou do 
Alcalde, que esa apreciación está absolutamente fóra de lugar aínda que 
tampouco lle estraña. 
 
Di o sr. García Yáñez que quere facer unha precisión en torno ao problema 
dos arcos de luces, que parecen que son bastante caros, pois que sería 
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interesante estudar facer un obradoiro para montar arcos de luz, que se 
poderían ir acumulando, como se fixo coas cadeiras. 
 
Di o sr. Alcalde que iso ten un problema, que a xente vaise cansar ao cuarto 
ano de que sexan as mesmas luces e que a solución sería intercambiar con 
outros municipios.                  
 
 
3. Dación de conta do escrito remitido pola Delegación Provincial de 
Estatística, comunicando a cifra para este municipio que se elevará ao 
Goberno aos efectos da aprobación do Real Decreto polo que se 
declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do 
Padrón municipal a 1 de xaneiro de 2016.   
 

Dáse conta pola alcaldía-presidencia da cifra de poboación deste Municipio 
referida a 1 de xaneiro de 2016, elevada polo I.N.E. ao Goberno, e que 
ascende a 13.761 habitantes. 
 
 
4. Dación de contas das resolucións da Alcaldía núm. 720-bis/16 e dende 
o núm. 729/16 ata o núm. 825/16 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 24 de novembro e 1, 15, 22 e 29 de decembro de 2016. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 720-bis/16 e dende o núm. 729/16 ata o núm. 825/16 e das actas da 
Xunta de Goberno Local de 24 de novembro e 1, 15, 22 e 29 de decembro 
de 2016. 
 
Pide a palabra o sr. García Yáñez para preguntar pola resolución número 
810/16 sobre os convenios de colaboración do Concello cunha serie de 
entidades, que ao seu Grupo parécelle ben que haxa convenios de 
colaboración co clube de fútbol, co clube de atletismo, coa Cruz Vermella 
pero que lle parece un descaro que haxa 12.000€ para o Centro Comercial 
Aberto cando no ano 2016 ese organismo percibiu a maior subvención que 
pode conceder  a Xunta a este tipo de organismos, 40.000€ e que tamén lle 
parece un pouco descaro que se financie con 6.846€ á Cámara de Comercio 
e Industria cando dispón, entre outras cousas, dun centro no Viveiro de 
Empresas polo que non pagan nada e que pensa que a Cámara de Comercio 
e Industria tería que desaparecer ou como mínimo estea subvencionada 
polos afiliados, igual que o Centro Comercial Aberto. 
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Pregúntalle o sr. Alcalde si como di o Centro Comercial Aberto tamén ten 
que desaparecer. 
 

Di o sr. García Yáñez que hai unha próxima sentenza do Tribunal Europeo 
que vai imposibilitar a que sigan este tipo de organismos. 
 
Di o sr. Alcalde que el non vai cuestionar si as Cámaras de Comercio teñen 
ou non teñen que existir, pois é un tema que afecta aos empresarios, que o 
que si sabe que moitos dos pequenos empresarios da comarca asesoran no 
tema dos emprendedores que están no viveiro, polo que está xustificado ese 
apoio que dende o Concello se fai aos empresarios da comarca e en concreto 
aos do Barco, que no caso do Centro Comercial Aberto recibe outras 
subvencións pero que o que hai que cuestionar non son os cartos que recibe 
senón si a actividade que fai merece a pena e é positiva, que tamén quere 
recordar que hai centos de familias que están vivindo do recurso do 
comercio e da restauración que é unha fonte de riqueza e que o Concello ten 
que estar sempre apoiando todas as iniciativas que xeren emprego, que 
tamén o Centro Comercial Aberto colabora co Concello en moitas 
actividades e que unha das sinais de identidade deste Concello do Barco é 
precisamente o movemento que hai na rúa, o comercio e a actividade que 
ten, diferenciándose claramente de moitas vilas galegas con máis poboación, 
e que si a Xunta ao que máis subvenciona é ó Centro Comercial Aberto do 
Barco será porque o fan mellor que os demais.    
 
Di o sr. García Yáñez que o Concello tamén tería que preocuparse de cómo  
están eses nichos de traballo porque polas noticias que el ten a maioría están 
cubertos con irregularidades laborais. 
 
Di o sr. Alcalde que hai administracións competentes nese campo polo que 
o Concello non se ten que meter niso, que si a pregunta é si se está de 
acordo coas irregularidades laborais pois evidentemente que non, pero que 
hai unha autoridade laboral que terá que preocuparse e poñer coto a iso, 
sobre todo pola competencia desleal cos demais comerciantes que cumpren 
escrupulosamente coa lei. Remata dicindo o sr. Alcalde que como non son 
competencias municipais non vai a entrar nese tema.   
 
 
5. Dación de conta da sentenza recibida no seguinte procedemento: 
Procedemento Abreviado 193/2016 
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedemento abreviado 
193/2016, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:02 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 2 DE FEBREIRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 2 de febreiro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea  
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 

Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 

Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 

Non asiste o concelleiro D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana e a 
concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando xustificadas as 
ausencias pola Presidencia. 
 

Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 

Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, fai uso dela e di que 
antes de comezar cos asuntos da Orde do día, entende que procede darlle o 
pésame tanto á entidade deportiva "Pizarras Tres Cuñados" como á familia 
do rapaz que faleceu o pasado sábado, Jesús Carrera Carrera, que dende o 
Concello se teña un acto de respecto cara esta desgraza.  
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De seguido procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 12 de xaneiro 
de 2017 
 

Pregunta o sr. alcalde si hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 12 de xaneiro de 2017, ao non formularse 
algunha observación, a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos quince concelleiros asistentes na sesión.  
 
 

2º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a aprobación definitiva de bens e dereitos 
necesarios e da necesidade de ocupación a efectos de expropiar o 
"Camiño de Arnado" 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 24 de 
xaneiro de 2016. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, sr. 
Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que quere recordar á Corporación 
que se trata dese camiño ou pista que une á estrada que vai dende O Barco á 
Veiga, na saída de Viloira, que comunica coa estrada que vai dende Viloira 
ata o Polígono da Raña, di que a expropiación afecta a unha serie de 
propiedades que estaban en aluguer dende, posiblemente, o ano 1992 e que 
se trata de iniciar o proceso de expropiación forzosa así como a reparación 
da vía e colocar unha bionda, que os terreos afectados son 1.680 m2 , que o 
vial que vai quedar unha vez se rematen as obras terá 8 metros de ancho e 
que as parcelas catastrais afectadas son 11. Di o voceiro que este asunto se 
relaciona co número 5 da orde do día para a modificación orzamentaria de 
crédito, que tratará da dotación orzamentaria para poder aboar a totalidade 
deses 1.680 m2 . 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo está a favor aínda que pensan 
que se queda curta a iniciativa pois habería que seguir ese camiño 
transformándoo nunha estrada decente que chegue por Villabril ata A Raña, 
que si é o comezo de facer unha estrada en condicións de seguridade tanto 
para os vehículos como para os veciños que pasean por alí lle parece ben, 
que sería unha boa saída tanto para os veciños como para o Polígono da 
Raña, pois agora non se poden  cruzar dous vehículos na metade do 
traxecto. Prosegue facendo uso da súa quenda o voceiro dicindo que o seu 
Grupo adhírese ao acordo pero que pensan que habería que seguir coa 
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transformación dese camiño, que consideran moi perigoso,  nestes dous 
anos que quedan de lexislatura. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo xa manifestou o seu voto a 
favor na Comisión informativa de Obras, que nesa estrada nunca se fixeran 
arranxos, que agora quitáronse os quitamedos e que quizás se houbera antes 
eses quitamedos se houbera evitado ese accidente que custara a vida a un 
xoven.         
 

Di o sr. Alcalde que iso nunca se saberá, que é certo que a seguridade 
absoluta non existe e o cómodo sempre é responsabilizar á administración, 
que o Código de Circulación é claro, é dicir, a velocidade dos vehículos ten 
que adaptarse ao estado no que se atopan as estradas e que o equipo de 
Goberno está mellorando esa estrada pero que non poden asumir as 
responsabilidades por todas as cuestións que pasan e que moitas veces non 
son responsabilidade do Concello. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda: 
  

 1.- Aprobar definitivamente a memoria/proxecto “Asfaltado e 
instalación de bionda en vial de enlace entre carretera de Santigoso y 
Camino a Arnado en Viloira” redactado polos servizos técnicos 
municipais. 
 

2.- Aprobar con carácter definitivo a relación concreta, individualizada 
e valorada dos bens e dereitos a expropiar para a execución da obra e 
que se expresan ao final desta resolución. 
 

3.- Considerar que co actuado queda demostrada a necesidade de 
ocupación dos bens e dereitos a que se refire este expediente e, polo 
tanto, acordar a necesidade de ocupación dos mesmos, entendendo que 
este acordo inicia o expediente expropiatorio. 
 

4.- Proceder á publicación desta resolución na forma que sinala o artigo 
21 en relación co 18 da LEF, con notificación aos interesados 
invitándose aos mesmos para que porpoñan un prezo que motive a 
adquisición por mutuo. 
 

5.- Darase traslado ao Ministerio Fiscal por mor dos propietarios 
descoñecidos e dos que non compareceron no expediente. 
Bens e dereitos afectados: 
 

Localización: termo municipal do Barco de Valdeorras; referencia 
catastral: 32010A018090140000XQ.  
Dereito a expropiar: propiedade. 
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Edificacións, instalacións e plantacións: non constan. 
Outros dereitos sobre os bens a expropiar que non sexan de titularidade 
municipal: non constan.  
Outros bens precisos de ocupar para a realización das obras: ningún 
Titular rexistral: non consta 
Bens concretos a expropiar, titularidade catastral e DNI, superficie 
catastral, superficie a expropiar e valoración: 
 

Referencia 

Catastral
DNI TITULAR

Participación 

(%)

Valor unitario 

€/ 2
)

Superficie a Expropiar  

Definitiva (m
2
)

Valoració  € Afección (%) Total €

32010A01802394 10009561F GARCIA SALVADOR FERNANDO 50,00 2 122 122 5 128

32010A01802394 10004855Q GARCIA SALVADOR MARIA DICTINA 50,00 2 122 122 5 128

32010A01802680 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA REGINA 100,00 2 29 58 5 61

32010A01802681 RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN 100,00 2 13 26 5 27

32010A01802682 34677202X ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION 100,00 2 35 70 5 74

32010A01802400 DESCONOCIDO 100,00 2 82 164 5 172

32010A01802401 BRASA PARADELO JUAN 100,00 2 583 1.166 5 1.224

32010A01802679 10009561F GARCIA SALVADOR FERNANDO 50,00 2 140 140 5 147

32010A01802679 10004855Q GARCIA SALVADOR MARIA DICTINA 50,00 2 140 140 5 147

32010A01802396 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA REGINA 100,00 2 196 392 5 412

32010A01802397 RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN 100,00 2 176 352 5 370

32010A01802398 34677202X ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION 100,00 2 88 176 5 185

32010A01802399 34676877F HEREDEROS DE ESCUREDO LORENZO RICARDO 100,00 2 70 140 5 147

 
 

3º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a resolución do expediente de investigación 
do denominado "Camiño na Ferrería"   
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 24 de 
xaneiro de 2016. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, sr. 
Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que este é un expediente de 
investigación dun ben inmoble, neste caso un camiño, que se iniciou o 30 de 
abril do ano 2015 cando por parte dun particular presentouse a 
comunicación previa de obras de peche de finca en A Ferrería e que a raíz 
desa comunicación presenta outro veciño varios escritos nos que alega que 
ese peche impídelle o acceso a unha finca da súa propiedade ó afectar a un 
camiño público, que comezouse cun expediente de investigación, que se 
fixeron todos os trámites oportunos correspondentes dende os informes dos 
técnicos municipais ata a audiencia aos afectados, chegando ó final ó 
informe técnico no que di que o camiño en cuestión non é público senón de 
titularidade privada. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que Riada apoia o traballo dos técnicos pero que 
lles gustaría que noutros expedientes, precisamente sobre camiños, se 
axilizara máis a resolución dos mesmos e que se refire con isto ao 
expediente da Devesa porque ademais leva aparellado problemas veciñais 
graves, que ó haber unha resolución dos técnicos do Concello nun ou noutro 
sentido a xente mirará máis o que ten que facer. Di o voceiro que así e todo 
o informe dos técnicos non impide as dúas partes ir á vía xudicial, que nese 
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sentido o seu Grupo dálle un voto de confianza aos técnicos, que son 
independentes de verdade no tema e votarán a favor. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o asunto que se está a tratar pensa que é un 
tema entre dúas persoas que teñen as dúas a razón, polo que o seu Grupo 
vaise a abster e que ó final a xustiza será a que decida. 
 

Concédeselle a palabra  ao sr. Alonso Araujo quen fai uso dela para dicir 
que logo de ver todo o que require o proceso ou expediente cre que se foi 
bastante áxil porque realmente cando se iniciou o expediente de 
investigación foi o 19 de febreiro de 2016 e que hai unha serie de prazos que 
hai  que ir cumprindo polo que nuns meses non se pode resolver o 
expediente. 
 

Toma a palabra o sr. Alcalde para dicir que como xa dixo no pleno pasado 
rematado este expediente os técnicos van a empezar co expediente que está 
pendente de investigación.    
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez), e cinco abstencións (dos 
concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) adopta o seguinte acordo: 
 
1.- Desestimar as alegacións presentadas por D José Núñez Moral de 
acordo cos informes técnicos e xurídicos que constan no expediente ao 
tratarse, esencialmente, dunha reprodución do alegado ao longo da 
instrución do expediente. En resumo, polo seguinte: 
 

Así, no relativo a que o ramal figura nos planos do inventario de 
Éntoma e no PXOM coma ramal do Camiño da Ferrería, xa se indicou 
nos informes do Arquitecto Municipal que, no inventario municipal de 
bens do ano 1992, unicamente está inventariado coma dominio público  
a Rúa Entoma Q (Camiño da Ferrería), descrita como vía pública de 
terra de 433 metros de largo e ancho medio 2 metros, comenzando na 
rúa A Veiga e finalizando na Pista de A Veiga de Cascallar, sen incluír 
o ramal investigado. O propio pode dicirse do PXOM, onde, coma 
tamén se sinalou polo técnico, o ramal investigado non figura coma 
vieiro público non estando prevista nin a existencia do ramal nin a súa 
nova apertura.   
E, neste punto, nada novo introduce a aclaración presentada polo 
técnico redactor do informe pericial de parte, pois, tal e como sinala a 
aclaración, é certo que o feito de que un ben non figure coma público no 
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PXOM non impediría a súa adscrición ao dominio público de estimarse 
dito carácter (por exemplo a través dun expediente de recuperación de 
oficio). O que se di no informe do Arquitecto - quen por outra banda no 
seu informe de 19 de febreiro de 2016 di que  o feito de que non conste 
no PXOM tampouco contradiría o seu posible carácter público- é que 
non existe indicio algún no PXOM de que o ramal sexa actualmente, ou 
a futuro, un vial público a obter mediante cesión ou expropiación.  
 

En definitiva, tal e coma sinala o Arquitecto Municipal se verifica que “  
el Camino da Ferrería discurre de forma pública y libre según la traza 
especificada en el Plano del Inventario Municipal: con un tramo de paso 
de carro que sale de la Carretera municipal de A Veiga de Cascallá, 
regresando de nuevo a ella; y otro tramo peatonal que discurre entre las 
casas mediante corredoiras y escaleras que bajan igualmente a la 
Carretera Municipal. En ninguno de estros tramos inventariados se 
encuentra el ramal objeto de investigación. Por otro lado, el plano del 
padrón ha numerado linealmente todos los portales previstos para la calle 
Cño. da Ferrería, sin que ninguno de ellos se incluya dentro del ramal en 
estudio. Por tanto, el ramal investigado no se encuentra ni en el 
inventario municipal ni en el padrón municipal (…) ”. 
No relativo aos títulos de propiedade novamente, debe insistirse en que 
nos contratos de compravenda de datas 14 de xuño do 1987 e 1 de abril 
do 2010, aportados por D. Félix Arias García, se describe unha finca 
cunha aira no vento OESTE, lindando, polo NORTE, con barreira e 
paso, e polo OESTE, con camiño e paso ( no primeiro documento ), e 
unha segunda parcela, que linda polo NORTE con barranco, polo SUR 
con camiño e polo LESTE, con José Arias Arias ( segundo documento ), 
sen que conste o carácter público do paso. Só sería, na escritura pública 
de 13-05-2014 de partición de herdanza, cando se transcribiría 
erroneamente o mencionado paso por paso público, cando, tal e como se 
indicou, o que é público é o camiño SUR, o verdadeiro camiño da 
Ferrería, totalmente independente deste ramal.  
 

Polo que respecta ao documento de 12-04-1986, aportado D José Núñez 
Moral, di que a súa finca linda polo SUR con camiño, sen que se 
mencione o seu carácter público. 
E neste punto,  amais, debe sinalarse que é consolidado criterio 
xurisprudencial que a proba da natureza demanial dun camiño debe vir 
referida, sobre todo, á proba sobre o seu uso público efectivo pola 
colectividade e non tanto aos títulos e documentos nos que apareza. 
E no caso concreto, a proba testemuñal - mesmo  ca posible limitación 
da eficacia da proposta por D José Núñez Moral por mor da relación de 
parentesco cas testemuñas - é concluínte pois, só unha das testemuñas 
declara que o paso en cuestión é público. As restantes testemuñas, ou 
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ben din de modo categórico que non é público senón privado con 
servidume de paso entre as fincas de D. Félix Arias García e D. Marino 
López Núñez, ou ben, aínda estimando o seu uso público circunscriben 
a súa experiencia no seu uso a algún servizo prestado a favor da casa 
existente ao final do paso. Así o entende tamén o Arquitecto Municipal 
ao concluír que “ el ramal ha sido utilizado para dar servicio a los 
propietarios de la propia aira y de la casa posterior de MARINO LÓPEZ 
NUÑEZ, quien ha expresado la existencia de una servidumbre a su favor. 
Ninguno de los 5 tienen constancia fehaciente de que sea público, y de la 
escucha conjunta de las declaraciones se deduce que se trata de un aira 
privada con servidumbre  ”. 
 

A maior abundamento, realizouse visita de comprobación ao lugar, 
concluíndo o técnico que “  se verifica que la parcela 232 del Polígono 3 
se encuentra situada lindando con el paso objeto de investigación, 
separada por una barreira (talud vertical de tierra naranja) de 2 a 3 
metros de alto, que hace inviable el paso rodado o a pié para dicha 
parcela. Además al final del paso existe una cancilla cerrada que da 
acceso a una parcela privada, sin ningún indicio de que posibles caminos 
públicos velados. Todo ello mantiene la tesis de ausencia de propiedades 
municipales en el ramal investigado”. 
 

Respecto ao escrito de 27 de abril do 2016, non aporta ningún dato de 
relevancia ao expediente, pois non acredita ese uso xeral da 
colectividade anteriormente indicado. Amais, algúns dos asinantes son 
os mesmos testemuñas que, posteriormente, declararon no expediente. 
 

Finalmente, e no relativo ao requirimento de outros títulos de 
propiedade, se estima suficiente para a resolución do expediente a 
documentación que obra no expediente. 
 

2.-  Resolver o expediente de investigación iniciado mediante resolución 
da Alcaldía do 29 de abril do 2016 (Publicado no B.O.P. de Ourense do 
19 de maio do 2016) declarando que o ben obxecto de investigación 
(presunto camiño situado en A Ferreiría, Éntoma, O Barco de 
Valdeorras) non é de titularidade pública deste Concello ao non constar 
elementos de xuízo para entender o contrario tal e como se indica no 
anterior punto deste acordo e no expediente tramitado aos efectos. 
 

3.- Notificar este acordo aos interesados con expresión do réxime de 
recursos así como dar traslado do mesmo ao catastro. 
 
 

4º Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo á concesión de 
bonificación no ICIO á Consellería de Educación e Orientación 
Universitaria para a obra no CEIP Ramón Otero Pedrayo. 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 30 
de xaneiro de 2016. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, sr. 
Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que é unha obra solicitada pola 
Consellería de Educación, concretamente dende o Colexio Otero Pedrayo de 
Viloira, para ampliación do patio que linda coa Estrada Nacional 536, e que 
o que procede é concederlle a bonificación do ICIO solicitada ao ter dereito 
a elo como centro de ensino que é. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que son 230 m2  e a inversión son case 50.000€, 
que lles parece ben e que lle gustaría que, xa que parece que hai tan bo trato 
coa Consellería, insistir no Polideportivo do Colexio Julio Gurriarán, no 
proxecto do Concello e que é un bo momento de comunicarllo e insistir nesa 
idea, de facer un Polideportivo con todos os servizos. 
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, como “de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego”,  
circunstancias previstas no artigo 6.3 da Ordenanza Fiscal Reguladora 
do ICIO. 
 

Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 

5º Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo a aprobación 
inicial modificación orzamentaria Crédito Extraordinario 01/2017. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 30 
de xaneiro de 2016. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, sr. 
Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que no punto número 2 aprobouse 
a memoria-proxecto de asfaltado e instalación da bionda nese tramo de 
estrada que vai á Veiga dende O Barco e a que vai ao Polígono e tamén se 
aprobou a relación concreta individualizada e valorada dos bens e dereitos a 
expropiar e o que se pretende no punto número 5 é aprobar esa partida 
orzamentaria que como non existía nos presupostos do ano 2016 houbo que 
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dotala e que concretamente ascende á cantidade de 3.222€. Di o concelleiro 
que a valoración da expropiación feita polos técnicos era de 3.528€ e que 
esta partida correspondente a unha anulada dos presupostos do ano pasado 
trasladouse a esta nova ubicación.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que quere seguir insistindo en que é necesario 
arranxar esa estrada e dotala de todas as condicións de seguridade, que os 
accidentes mortais que hai prodúcense por unha serie de circunstancias que 
moitas veces non é debido ás estradas pero que unha mala estrada si que 
propicia que haxa máis accidentes, que a idea do seu Grupo é que nos dous 
anos que quedan de lexislatura deberíase habilitar unha partida para ir 
expropiando laterais desa estrada e facer un proxecto para que nestes dous 
exercicios deixala xa nas debidas condición e por último sinala que o seu 
voto será favorable.  
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda: 
 

PRIMEIRO: aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de Crédito Extraordinario 01/2017 
financiada coa Baixa por Anulación 01/2017 do vixente orzamento. 

Alta en aplicación de gastos 

APLICACIÓN CONCEPTO PROXECTO  IMPORTE  

453-600.01 Expropiación terreos camiño de enlace 
estrada Santigoso-camiño de Arnado-Viloira 2017-01        3.222,00 €  

TOTAL 3.222,00 €  
 

Esta modificación financiase con baixa de créditos noutras aplicacións 
nos seguintes termos: 
 

APLICACION CONCEPTO AXENTES IMPORTE 
TOTAL 

414-210.00 Mantemento de infraestrutura e bens 
naturais Rec. Propios       3.222,00 €  

TOTAL      3.222,00 €  
 

Queda acreditado segundo memoria da alcaldía o cumprimento 
dos requisitos que estable o artigo 37.2 do TRLFL en materia 
orzamentaria e o Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que son os 
seguintes: 

 

- Carácter específico e determinado do gasto a realizar e a 
imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores 
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- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito 
destinado a esta finalidade específica, que deberá verificarse 
a nivel de vinculación xurídica. 

 

SEGUNDO: expoñer o expediente ao público mediante anuncio 
insertado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de 
quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e 
presentar reclamacións ao pleno. O expediente considerarase 
definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan 
reclamacións, en caso contrario, o pleno disporá de un mes para 
resolvelas. 
 
 

6º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, Moción de apoio 
á creación dun centro público de atención a persoas con diversidade 
funcional en Ourense, presentada polo Grupo Mixto.   
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro sr. García Yáñez quen dá lectura da Moción presentada, que 
copiada literalmente di: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Plataforma PROCAPDOURENSE (Centro de Atención a Persoas con Diversidade 
funcional) , está composta polos pais e nais de nenos/as con discapacidade, Asociación pais 
do CEE Miño, xunto cunha amplísima representación de organizacións políticas, sindicais e 
sociais da nosa provincia e que está avalada na súa reivindicación por máis de 50.000 
ourensáns que apoiaron a petición á Xunta de Galicia de creación dun CAPD en Ourense. 
Ourense é a única provincia de Galicia que non ten un centro de continuidade para persoas 
con diversidade funcional polo que, a partir dos 21 anos, non poden continuar coa súa 
formación e mellora da súa saúde ao non contar cun centro público que si existe en 
provincias como Lugo que dispón dun centro con 120 prazas en Sarria, Pontevedra que 
dispón doutro en Redondela coas mesmas prazas o A Coruña que dispón doutro. 
Isto representa, ademais dun problema asistencial evidente, unha discriminación con esta 
provincia unha vez máis.  
Que Ourense non dispoña dun centro deste tipo supón auténticos dramas familiares ao ter 
que separar centos de quilómetros ás nais e pais dos seus fillos/as ao non poder contar cun 
centro público que teña prazas residenciais para que poidan ter unha vida digna cando os 
seus pais xa non estean, que sexa un centro de día para ser incluídos/as na sociedade e, a 
súa vez facilitar ás nais e pais un respiro familiar moi necesario e que evite que as nais e 
pais estean separados dos seus fillos e fillas. 
A nosa demanda foi trasladada á Consellaría de Política Social e nunha xuntanza celebrada 
o pasado mes quedou aberta a posibilidade de creación dun centro de xestión pública. 
Ante isto e na defensa dos intereses xerais de Ourense como unha das catro provincias de 
Galicia. Por todo o anteriormente exposto sometemos a consideración do Pleno os seguintes 
 
ACORDOS 
 
Urximos e instamos ao Consello da Xunta de Galicia a: 
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*Realizar os expedientes de modificación orzamentarias necesarios para comprometer o 
gasto e inversión de redacción do proxecto e execución da primeira fase do centro. 
*Que dada a alta demanda que ten a provincia de Ourense o CAPD que se abra en Ourense 
non deberá ser menor que os de Lugo ou Redondela isto é que teña unha capacidade para 
máis de 100 persoas. 
*Que dada a urxencia e a situación familiar das nais e pais o proxecto deberá ser iniciado 
con carácter inmediato. 
*De ningún xeito a empresa privada debe suplir a asistencia da rede pública polo que, tal e 
como vimos demandando, o centro debe ser 100% de xestión we titularidade públicas."  

 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo cre que urxir ao Consello da 
Xunta non é o correcto senón que o correcto será urxir ao Goberno da 
Xunta, pois que é como si unha moción do Concello instara á Xunta de 
Goberno. Di que na reunión que mantivo o Alcalde de Ourense co 
Presidente da Xunta acordouse que a Xunta está disposta a sacar a concurso 
a redacción dun novo proxecto para construír en Ourense un Centro de 
Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) que preste servizos tanto 
terapéuticos como residenciais a este colectivo a partir dos 21 anos, que así 
o asegurou o Conselleiro de Política Social e que urxe poñer a disposición 
dese departamento autonómico os terreos necesarios para non retrasar en 
demasía os plans iniciais de posta en marcha, que o concelleiro que a Xunta 
adquiriu o compromiso de seguir fielmente as demandas realizadas polos 
pais para executar o Centro conforme a esa demanda para o que solicitou 
formalmente ao Concello e á Deputación os terreos necesarios para 
acometer esa infraestrutura comprometida nos orzamentos da Xunta para 
este ano.      
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, sr. 
Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que o seu Grupo vai votar a favor 
da Moción presentada por Riada aínda que quere sinalar algunhas cousas 
que poderían complementar un pouco o exposto polo sr García Yáñez. Di 
que o goberno de Feijoo comprometeuse antes das eleccións autonómicas 
últimas a que Ourense dispuxera dun Centro destas características, 
barallándose inicialmente o Centro de Ensinanza Infantil e Primaria de 
Mariñamansa e que de feito todos os partidos con representación no 
Parlamento de Galicia naquel momento asinaron un documento onde se 
comprometían a que, no caso de gobernar, a primeira fase do Centro estivera 
en funcionamento no ano 2017 e a segunda no ano 2018, tamén a que fora 
público, de xestión pública e atendido por empregados públicos. Di o 
concelleiro que despois de celebrarse as eleccións os representantes da 
Plataforma foron a Santiago a examinar o proxecto exposto polos técnicos 
da Consellería e descubriron que o que tiñan pensado facer en realidade era 
un Centro ocupacional cun servizo de atención diúrna e residencial cando o 
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proxecto que eles demandaban era un Centro de servizos específicos de 
atención residencial diúrna e respiro familiar, pero sobre todo e o máis 
importante é que tiña que ser un Centro de atención terapéutica ocupacional, 
pois os recursos dispoñibles non son os mesmos si se tratara só de 
ocupacional xa que estes nenos e nenas precisan un servizo de asistencia 
adaptado ás súas necesidades, que tamén o número de prazas considerouse 
insuficiente pois pretendíase dotar ese Centro con 44 prazas cando os 
centros de Lugo, A Coruña ou Pontevedra teñen entre 80 e 100 prazas, que a 
Xunta de Galicia alegaba que sería suficiente con esas prazas porque cada 
ano saen do centro de Velle, onde están ata os 21 anos, sobre 40 nenos e 
nenas, pero que a Xunta de Galicia non pensou nos rapaces  e rapazas, tanto 
ourensáns como da nosa comarca, que están nos centros das outras 
provincias galegas ou incluso nas súas casas por non ter praza en ningún 
centro. Di o concelleiro que o proxecto tamén contemplaba unha 
privatización de algúns servizos como os de cociña e lavandería e que no 
proxecto de orzamento da Xunta de Galicia para o presente ano 2017 só 
figura unha partida de 750.000€ para este Centro, cantidade totalmente 
insuficiente para esa primeira fase que todos os grupos políticos asinaran 
para que estivera en funcionamento no ano 2017, que os representantes do 
PSdeG-PSOE no Parlamento galego levaron unha emenda a esa partida 
presupostaria para incrementala nun millón de euros a dotación inicial e que 
se cumpriran os prazos de funcionamento que se asinaran. Remata o sr 
Alonso Araujo recordando que tamén na Comarca hai unha asociación, 
ASFAVAL, que teñen bastantes problemas para conseguir un Centro 
Asistencial e que a Xunta de Galicia estalle a poñer moitos atrancos para 
poder conseguir 10 prazas de financiamento público, que cre que tamén 
deberíase de facer unha mención a isto para que dende a Xunta de Galicia se 
acabe de resolver o problema de ASFAVAL.   
 

Fai uso da palabra o sr García Yáñez para dicir que sen entrar en discusións 
nominativas pero que o Goberno da Xunta cando se reúne é o Consello da 
Xunta. Di que está de acordo coa exposición do voceiro do PSdeG-PSOE e 
que con respecto ao papel que desempeñou a Xunta, neste caso o 
Conselleiro de Asistencia Social, só quere recoller unha declaración da 
responsable das nais feita o día 24 na Voz de Galicia que, segundo o 
voceiro, di "sentímonos enganados, utilizados nas últimas eleccións e 
deixados de lado polo Conselleiro de Política Social, Xosé Manuel Rey 
Varela" e di o concelleiro que esa expresión se refería a que ningunha das 
reivindicacións que había asumido estaba disposto a levalas adiante. 
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez), e cinco abstencións (dos 
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concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) adopta o seguinte acordo: 
 

Urximos e instamos ao Consello da Xunta de Galicia a: 
 

*Realizar os expedientes de modificación orzamentarias necesarios 
para comprometer o gasto e inversión de redacción do proxecto e 
execución da primeira fase do centro. 
*Que dada a alta demanda que ten a provincia de Ourense o CAPD 
que se abra en Ourense non deberá ser menor que os de Lugo ou 
Redondela isto é que teña unha capacidade para máis de 100 persoas. 
*Que dada a urxencia e a situación familiar das nais e pais o proxecto 
deberá ser iniciado con carácter inmediato. 
*De ningún xeito a empresa privada debe suplir a asistencia da rede 
pública polo que, tal e como vimos demandando, o centro debe ser 
100% de xestión we titularidade públicas.  
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 

1. Mocións urxentes 
 

Di o sr alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
2. Rogos e preguntas 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que a ponte 
sobre a N-120 da Proba carece das necesarias proteccións, as famosas 
biondas laterais para os camiñantes e para os vehículos que a utilizan, que é 
a mesma situación que se daba na ponte do camiño das Gulpilleiras, que se 
emendou e pregunta si o Concello pensa resolver esta situación de 
inseguridade veciñal como fixo coa ponte das Gulpilleiras. 
 

Di o sr Alcalde que é un pouco máis complexa pola estreiteza das 
beirarrúas, que entende que se fala de cando pasa por debaixo da vía do tren. 
 

Di o sr  García Yáñez que el fala da ponte que hai dende A Proba ata o 
cemiterio, sobre a N-120. 
 

Di o sr Alcalde que non é a que el dicía, que irá a ver esa ponte porque ten 
proteccións, que cando falou cos responsables do Ministerio dixéronlle que 
se lle estaban dando eses problemas en moitas pontes porque é moi 
complexo pois ó compactar o terreo sobre unha parede, os muros das 
pontes, ó final sempre termina existindo corrementos. Di que seguirá o 
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mesmo procedemento que se fixo coa ponte das Gulpilleiras, que quedou 
ben rematada. 
 

Prosegue o sr. García Yáñez coa segunda pregunta e di que nun pleno 
anterior falouse do custo da Festa do Botelo 2016, que foron 25.000€ que 
cubriron o déficit das entradas en 11.000€, que con todo non contiña 
ningunha especificación das boteladas de Vigo e A Coruña que tamén 
promocionou o Concello e pregunta si se destinou algún recurso municipal a 
estas festas gastronómicas extralocais. 
 

Fai uso da palabra a concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta 
Barreiro, quen di que o que se destinou foi simplemente a publicidade, os 
carteis e promoción. 
 

Pregunta o sr. García Yáñez si este ano vai a ser o mesmo. 
 

Contéstalle a sra. Pizcueta Barreiro que si, que non haberá gastos a maiores. 
 

Di o sr Alcalde que sempre hai invitacións, que por exemplo onte invitou ao 
Alcalde da Coruña á festa, que sempre implica a presenza de medios cando 
está o Alcalde da localidade, que iso tamén é promoción.       
 

Continúa o sr. García Yáñez dicindo que a denominada pasarela da Capitana 
que comunica o Casco Vello con Viloira volve a atoparse sen iluminación 
pola noite e que tanto si o motivo é por actos de vandalismo ou si é polo mal 
deseño do sistema eléctrico non se pode manter esa situación por máis 
tempo e pregunta si pensa o equipo de Goberno acometer unha solución 
definitiva ao problema. 
 

Contéstalle o sr. Alcalde que o martes pasáronlle unha comunicación de que 
non había luces e que chamou ó electricista e que ao longo da maña lle dixo 
que xa estaba arranxado, que entende que saltou o automático aínda que 
volverá a falar con el mañá, que os problemas que tiña esa pasarela 
quedaron arranxados cando se fixo alí a última obra e non volveu a xurdir 
ningún problema ata agora, e que dende o martes non ten recibido ningunha 
queixa ou parte ao respecto. 
 

Di o sr. García Yáñez que o problema é si o deseño da luz está mal e entón 
se afunde cada pouco. 
 

Di o sr. Alcalde que iso non debería ser, que antes de facer alí o arranxo 
baralláronse moitas posibilidades por parte do arquitecto, como poñer uns 
focos altos e así evitar que ninguén os toque pero iso rompía o deseño da 
propia pasarela e atopouse unha solución que é protexer os faros e dende fai 
máis dun ano que se fixo esa reparación non houbo ningún problema. Di 
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que mañá se preguntará si hai algún problema a maiores ou si é que salta o 
automático. 
 

Prosegue o sr. García Yáñez e di que en anteriores declaracións do sr 
Alcalde e do Tenente Alcalde falan da boa xestión que realizan as empresas 
privadas nos servizos municipais que actualmente están externalizados 
(recadación, ORA, lixo, auga...), que en xullo expira o contrato da 
privatización do abastecemento da auga municipal e que como o tempo 
aprema pregunta pola opción que baralla o Grupo de Goberno, si 
remunicipalización do servizo ou prorrogar o anterior contrato. 
 

Di o sr Alcalde que O Barco está integrado dentro dunha Comarca e si O 
Barco non é solidario coa Comarca pois haberá que ser claros e dicir que 
nós imos ao noso e que cada un vaia ao seu, que no seu día cando se creou o 
Consorcio de depuración de augas na Comarca de Valdeorras a única 
viabilidade para que existira ese Consorcio era que O Barco estivera 
integrado nel, e que entón sería egoísta por parte do Concello do Barco 
saírse dese Consorcio, que cada día é máis público e menos privado posto 
que xa todos os seus traballadores son públicos e que o único que queda de 
privado nese Consorcio son determinadas actuacións. Di o Alcalde que na 
última asemblea do Consorcio falou xa deste asunto, de que o compromiso 
do Barco coa empresa que prestaba o servizo remataba a finais de ano e que 
habería que tomar no Consorcio unha solución, é dicir si a entidade segue 
existindo, e o Barco loxicamente seguiría nela para darlle viabilidade, si o 
faría como ata agora como empresa mixta pública-privada con maioría 
pública, e entón este Concello quere saber que beneficios vai a obter dende 
o punto de vista do investimento, que quedaron de estudar todo o tema os 
técnicos e que el tamén llo comunicou ao Presidente da Deputación 
Provincial para que non demoren a solución. Di que na FEGAMP están 
traballando sobre cál sería o futuro dos servizos en Galicia e que un deles é 
o ciclo da auga e que están convencidos que a única solución real para os 
pequenos concellos en Galicia do ciclo da auga é a prestación mediante 
consorcios integrados por todos os concellos e dirixidos polo menos na parte 
administrativa e técnica por persoal das Deputacións Provinciais para evitar 
que os veciños teñan que asumir o custe administrativo da posta en marcha 
dun consorcio. Remata dicindo o sr. Alcalde que coa situación actual de 
falta de persoal e a imposibilidade de podelo contratar é difícil que o 
Concello do Barco por si mesmo poida prestar o servizo mellor que co 
asesoramento e dirección dos técnicos da Deputación Provincial. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alonso Araujo quen di que cando se falou deste 
tema noutras ocasións el xa puxera o exemplo do consorcio da provincia de 
Guipúzcoa que está funcionando dun xeito exemplar, que practicamente 
todos os concellos desa provincia funcionan nun consorcio baixo os 
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auspicios da propia Deputación, polo que cre que o Concello do Barco vai 
polo bo camiño nese sentido. 
 

Di o sr García Yáñez que sobre todo porque unha provincia intelixente, 
como di Baltar, dará axiña resposta a todos estes problemas, por riba somos 
modelo de provincia e de xestión xa que temos a provincia máis intelixente 
de España segundo o Presidente da Deputación. 
 

Di o sr. Alcalde que el aí xa non entra, que dende logo o tema do Consorcio 
si que avanza con certo rigor, que hai que pactar o ciclo integral da auga que 
o que non pode é pasar o de agora que hai concellos que cobran a auga ou a 
depuración e outros que non, que a auga que saia pola billa e que volva aos 
ríos en boas condicións ten un custe e deso hai que chegar a acordos, que na 
FEGAMP se defende o que acaba el de expoñer e que tamén queren que a 
Xunta asuma compromisos, pois non é de recibo que, por exemplo, Augas 
de Galicia faga unha obra nun concello onde non se cobra a taxa da auga.  
 

Prosegue o sr. García Yáñez coa quinta pregunta e di que o servizo de 
Parques e Xardíns do Concello do Barco atópase baixo mínimos no que se 
refire a persoal, que actualmente conta con cinco traballadores, 3 de plantilla 
e 2 eventuais, cando no ano 2004 eran 11 traballadores de plantilla, que para 
cubrir as necesidades do servizo o Concello contrata empresas para facer 
traballos temporais, e pregunta si a actual situación é un paso previo para a 
total externalización do servizo de Parques e Xardíns. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que non que na RPT que se está a 
elaborar para presentala aos traballadores, contémplase unha brigada de 
Parques e Xardíns, aínda que nestes momentos a situación é a que é, que o 
ano pasado contratáronse dous traballadores tirando da bolsa de emprego 
pero este ano non se vai poder facer iso se non cambia a normativa que hai 
nestes momentos, que o que hai que ter é os xardíns presentables para os 
cidadáns. 
 

Continúa no uso da palabra o sr. García Yáñez quen di que segundo as 
declaracións do sr. Alcalde o río Sil ó seu paso polo núcleo do Barco está 
totalmente saneado, pero que na beira dereita do Río Sil, por debaixo da rúa 
Real, á altura da calella de San Roque, segue a haber un pozo negro que 
recolle augas fecais de vivendas que acaban vertendo ao río Sil e pregunta si 
non cre que é necesario poñer fin a esta situación que supón un importante 
risco para a saúde dos veciños e para o medio ambiente. 
 

O sr Alcalde di que xa ten dito en repetidas ocasións á empresa que se faga 
unha investigación e unha revisión porque non hai ningunha razón para que 
as vivendas fagan vertidos ao río Sil, que si sabe dalgunha vivenda concreta 
que faga eses vertidos que llo diga para poder tomar as medidas oportunas.  
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Di o sr. García Yáñez que na calella que baixa ao río viu a un gato meterse 
por alí e que case cae a un pozo negro medio tapado con maleza, que debe 
ser dalgunha casa que non ten bomba ou ten o sifón máis baixo. 
 

Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que quere 
facer un rogo consistente en que no aparcamento público da rúa da Valorca - 
rúa Eloy Rodríguez Barrios deberíanse limitar as prazas de aparcamento 
pintando as raias no chan como se fixo noutros, así aproveitase máis o 
espazo e ademais porque se vai a abrir un novo supermercado na zona e fan 
falla aparcamentos. 
 

Di o sr. Alcalde que cando se pintou o aparcamento de Conde Fenosa 
resultou ben, que aínda que queda máis regulado vaise perder algunha praza. 
 

Di o sr. Moldes Gómez que tamén quere recordarlle ao sr. Alcalde o que 
falaron o día da Festa de San Mauro sobre a limpeza das plaquetas da Praza 
do Sagrario. 
 

Di o sr. Alcalde que non se esquece, que de feito hoxe solicitouse unha 
subvención para prazas, parques, etc., e a petición que se fixo foi sobre o 
contorno da igrexa vella, praza do Sagrario, praza Maior, e parte dalgunha 
rúa, para instalación de mobiliario infantil porque si fora parque infantil, 
como se pensou nun principio, tería que ir valado e esteticamente estragaba 
a praza, que ademais do citado anteriormente tamén se solicitou para o 
limpado cun líquido impermeable da pedra da praza nova como a da praza 
Maior, e o arranxo de todas as xardineiras que hai diante da igrexa e na 
praza Maior, remata dicindo o sr. Alcalde que ata o mes de maio non se 
poderán facer esas obras pois hai que esperar ao tempo seco. 
 

Pide a palabra o sr. Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que quere 
facer unha petición para que se incida na limpeza da rúa da Coruña, que é 
unha rúa moi transitada pola proximidade dos colexios, que parece ser que 
hai moitos cans e está chea de feces. 
 

Di o  sr. Alcalde que na Comisión de Medio ambiente xa explicaron as 
concelleiras que se vai a intentar facer unha campaña tanto de reciclaxe 
como de limpeza no tema dos cans e haber si a xente se conciencia, aínda 
que no Barco hai menos merda de cans que noutras localidades.           
                                                          
 

3. Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 826/16 ata 
o núm. 847/16 e dende o núm. 1/17 ata o núm. 36/17, e das actas da 
Xunta de Goberno Local de 12 e 20 de xaneiro de 2017. 
 



 
 

18 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
dende o núm. 826/16 ata o núm. 847/16 e dende o núm. 1/17 ata o núm. 
36/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 12 e 20 de xaneiro de 2017. 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez para preguntar pola resolución número 
830/16 sobre "outorgamento de subvencións convenios nominativos 2016"  
que da a impresión de que se duplican pois desto xa se falou nun Pleno 
pasado. 
 

Di o sr Alcalde que non se duplica que o ano pasado ao chegar decembro do 
ano 2015 non había Interventor e non se puideron outorgar as subvencións 
nin os convenios nominativos dese ano, que despois se aprobaron nun 
recoñecemento extraxudicial de crédito en abril ou xuño pero que eran de 
2015, que agora se outorgan as do ano 2016. Di que aínda quedan pendentes 
as subvención a clubs deportivos e a entidades culturais do ano 2016, que 
virán nun recoñecemento extraxudicial de crédito no pleno do mes de 
marzo.   
 
 

E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:09 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DE 23 DE MARZO DE 
2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 23 de marzo de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión extraordinaria convocada para o día da data, constituíndose 
coa asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asisten a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces e os concelleiros D. 
Aurentino Alonso Araujo e D. Antonio Melo García, quedando xustificada  
as ausencias pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 

 

1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 2 de febreiro 
de 2017. 
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Pregunta o sr. alcalde si hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 2 de febreiro de 2017. Pide a palabra o sr García 
Yáñez para dicir que ten que facer unha corrección á acta porque na páxina 
16 da mesma, ante unha pregunta que lle fixo ao Alcalde sobre a total 
externalización do servizo de Parques e Xardíns, a resposta que se recolle é 
que "o Alcalde di que non", cando segundo o minuto 48 da gravación o 
Alcalde dixo "non, rotundamente non" que é como lle gustaría que se 
recollera na acta, pois é unha das poucas veces onde as respostas son claras. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dicir que non se reproduce a literalidade 
da sesión nas actas, soamente o sentido, que quen redacta as actas e da fe é o 
secretario. 
 

Di o sr Alcalde que non hai ningún problema en corrixir a acta e que se 
recolla o que di o sr García Yáñez.   
 

Sen máis intervencións a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos catorce concelleiros asistentes na sesión, xa 
coa corrección incluída.   
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo á creación e amortización de varias prazas do 
organigrama de persoal do Concello. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 17 de marzo de 
2017. 
 

Di o sr Alcalde que a idea é que tanto o departamento de Secretaría como o 
departamento de Intervención teñan a mesma estrutura organizativa, polo 
que se propón crear a praza de adxunto á Secretaría, reservado a funcionario 
de habilitación nacional e que como non se pode variar a masa salarial 
segundo a regulamentación actual, para crear a praza de adxunto hai que 
amortizar outras e modificar o organigrama aprobado polo Pleno. Prosegue 
explicando que neste caso amortízanse dúas prazas unha de auxiliar 
administrativo do propio servizo de Secretaría, que é a única que se suprime 
do organigrama pois a praza de cámara de cine non figura no organigrama, 
aínda que aparece todos os anos na partida dos orzamentos. Remata dicindo 
o sr. Alcalde que este asunto foi debatido e negociado cos representantes 
dos traballadores, sen que houbera ningún voto en contra da proposta. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que si os traballadores están de acordo o seu 
Grupo non se pode opoñer. 
 

Di o sr. Alcalde que os traballadores defenden que todas as prazas se 
manteñan, que de entrada non se opoñen senón que se absteñen. 
 

Di o sr.  García Yáñez que o seu Grupo está cos traballadores e que si eles 
se abstiveron el tamén se vai a abster.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que a modificación do tema de persoal non 
existe ao cen por cen, que iso llo están dicindo dende fai tempo os informes 
de Intervención, polo que o seu voto vai a ser absterse. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Dacal Feijóo, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Jares Almeida e Álvarez Fernández) e cinco abstencións (dos concelleiros 
Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e García Yáñez) 
adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Modificar o organigrama de persoal do Concello do Barco de 
Valdeorras, definitivamente aprobado polo Pleno da Corporación o 9 
de decembro de 2009 do seguinte xeito: 
 

1. Créase a seguinte ficha descritiva e correspondente posto de 
traballo no departamento de Secretaría: “01.00.00.03 Adxunto á 
Secretaría”. 

 

CÓDIGO  01.00.00.03 

DENOMINACIÓN  ADXUNTO Á SECRETARÍA  

DEPARTAMENTO 
DE ADSCRICIÓN  

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

FUNCIÓNS 

1.- Funcións de colaboración inmediata ás de Secretaría,  
substitución dos seus titulares en caso de vacante, 
ausencia, enfermidade ou abstención legal ou 
regulamentaria, así como para o exercicio das 
respectivas funcións reservadas que, previa autorización 
da Alcaldía ou Presidencia, séxanlles encomendadas 
polos devanditos funcionarios titulares. 
2.- Atención ocasional ó público. 
3.- Calquera propia do seu Corpo ou Escala relacionada 
directamente coas actividades propias da Área de 
acordo coa normativa vixente en cada momento.  
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OBSERVACIÓNS 

Funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, subescala secretaría-intervención.  
Grupo A subgrupo A1 
Especial dispoñibilidade e adicación.  

 

2. Anular e amortizar  do organigrama a seguinte ficha descritiva e 
o correspondente posto de traballo: 
 

CÓDIGO  01.01.00.03. 

DENOMINACIÓN  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

DEPARTAMENTO 
DE ADSCRICIÓN  

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA;  
UNIDADE DE ADMINISTRACIÓN XERAL 

FUNCIÓNS 

1.-Prestar tarefas de apoio administrativo, 
responsabilizándose daquelas xestións administrativas 
sinxelas que se lle encomenden. 

2.-Asumir a responsabilidade da clasificación e 
arquivo de documentos e expedientes que estean en 
trámites e dentro da súa área de traballo. 

3.-Levar a cabo actividades administrativas elementais, 
con arranxo a instruccións recibidas ou normas 
existentes. 

4.-Realizar tarefas de atención ó público en xeral.  

5.-Colaborar na conformación e seguimento dos 
trámites administrativos dos expedientes 

6.- Prestar asistencia administrativa directa á Secretaría 
Municipal, baixo a supervisión do administrativo, e en 
aqueles eidos competencias que non estean 
formalmente atribuídos a outras unidades ou 
departamentos 

 7.-Calquera outra, correspondente á súa subescala, e 
propia da área na que se integra. 

OBSERVACIÓNS 
 
Funcionario 
 

 
Segundo: Este acordo terá reflexo presupostario no cadro de persoal ou 
anexo de persoal (plantilla) coa creación da praza de Adxunto á 
Secretaría reservada a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional subescala de secretaría-intervención, 
atribuíndolle un nivel de destino 27, un complemento específico 
mensual de 971,30 euro e encadrándoa no grupo A subgrupo 1. 
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Ademáis o acordo do apartado Primeiro someterase á información 
pública mediante a inserción do correspondente anuncio no B.O.P. de 
Ourense e taboleiro de anuncios do Concello, por prazo de quince días 
hábiles a contar dende o seguinte á súa publicación, durante os cales os 
interesados poderán examinar o expediente e presentar reclamacións, 
alegacións  ou suxestións que estimen  ante o pleno. De non presentarse 
entenderase aprobadas definitivamente as modificacións do 
organigrama de persoal. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo á aprobación modificación 
orzamentaria suplemento de crédito 1/2017. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 20 
de marzo de 2017. 
 

Di o sr. Alcalde que este punto da orde do día e o seguinte están 
relacionados polo que expoñerá os dous conxuntamente porque un é 
consecuencia do outro. Afirma o Alcalde que dende o ano pasado xa é 
inviable pagar ningunha factura do ano 2016 que teña entrada o día segundo 
día do ano 2017, aínda que a realidade é que seguen entrando facturas 
durante os meses de xaneiro, febreiro, marzo e algunha que tamén o fai en 
meses posteriores, polo que o procedemento para facer efectivas ditas 
facturas é traer ao Pleno e aprobar un recoñecemento extraxudicial de 
crédito. Prosegue dicindo o Alcalde que a liquidación do ano 2016 é 
positiva cun remanente para gastos de 755.000 € polo que as facturas que se 
presentan do exercicio 2016 pagaranse con eses cartos sobrantes do pasado 
exercicio, sen hipotecar o exercicio actual, e que neste caso prepárase unha 
partida de 387.000 € e faise un crédito extraordinario dese remanente para 
poder facer fronte ao pago das facturas presentadas. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu grupo está sempre a favor de que se 
paguen todas as facturas que deba o Concello, e que como o procedemento é 
legal e lóxico van votar a favor. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu grupo votará a favor. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
catorce membros asistentes á sesión, acorda: 
  

 1.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do Orzamento 
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da corporación para o 2017, o cal se atopa prorrogado, na modalidade 
de Suplemento de Crédito 01/2017, financiado co Remanente de 
Tesourería para Gastos Xerais, que consta dos seguintes documentos: 

 

- Providencia de Alcaldía de data 06.03.2017 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Certificacións da intervención do 06.03.2017 
- Informe de fiscalización da intervención de data 06.03.2017 

 

2.-Dispor a publicación do presente acordo no Taboleiro de Edictos do 
Concello e no Boletín Oficial da provincia conforme ao establecido na 
normativa de Facendas Locais. Se transcorrido o prazo de exposición 
ao público, expresado no artigo 169.1 do TRLRFL non se presentan 
alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a 
definitivo. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a  aprobación inicial recoñecemento 
extraxudicial de crédito 1/2017. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 20 
de marzo de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos catorce membros que asisten á sesión, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Levantar os efectos suspensivos e solventar os reparos formulados 
pola Intervención nos seus informes de fiscalización de data do 6 de 
marzo de 2017, que afectan á  execución do gasto das facturas 
incorporadas na relación que constan no expediente, motivándose tal 
levantamento no inxusto prexuízo económico que se lle ocasionaría ós 
provedores que se pretende satisfacer se dita suspensión se mantivera. 
 

2. Aprobar o expediente de Recoñecemento extraxudicial de crédito Nº 
1/2017 por importe de 387.356,10 euros brutos, os cales conteñen os 
gastos  a favor dos provedores que se detallan no listado de xustificantes 
de gastos que obra no expediente ( nº 2017-5) e que suma un importe 
total acumulado, salvo error ou omisión de 335.739,67  €. brutos, así 
como as subvencións correspondentes ao exercicio 2016 de ANPAS por 
importe de 4.198,50 €, entidades culturais por importe de 9.500  €, 
deportivas por importe de 10.000 €, grupos políticos 6.420,64 €(PSOE-
3.826 € e PP-2.594,64 €) asignacións a concelleiros (6º bimestre) por 
importe de 7.969,08 €, gastos de locomoción auxiliares axuda no fogar 
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básica e dependencia 313,50 €, pagos pendentes de por importe de 
12.842,50 € (convenio canceira ano 2014), anticipo de caixa servizos 
sociais 71.95 € e anticipo de caixa servizos xerais 299,96 euros. 
 
 
5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación inicial do orzamento xeral 
municipal para 2017, plantilla e cadro de persoal.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 20 
de marzo de 2017. 
 

Di o sr. Alcalde que como xa saben os señores concelleiros, no expediente 
consta toda a documentación necesaria, ingresos, gastos, anexo de 
inversións, de subvencións nominativas, etc. que o orzamento ascende á 
cantidade de 8.582.393,98 € e que está axustado aos ingresos e aos gastos, 
que no orzamento séguense mantendo todos os servizos e presupostándoos, 
especialmente o que atinxe a todo tipo de axudas e subvencións para todo 
tipo de colectivos, que hai unha pequena modificación tanto na Cruz 
Vermella que se lle incrementan 1.000€ máis polo aumento do gasto que 
está asumindo co tema dos refuxiados e que se crea unha partida nova con 
1.000€ para a campaña da Biopsia Líquida da "Fundación Ramón 
Domínguez" para que aparte das aportacións dos grupos políticos e os 
Concelleiros, tamén faga unha aportación o Concello. Di o sr. Alcalde que 
quere poñer de manifesto que da liquidación se desprenden datos 
importantes, como que a débeda segue cada ano máis baixa sen que se 
cumpran as expectativas do Goberno que só desexa que se amortice débeda 
co remanente da tesourería, que o Concello non está de acordo con ese 
mandato pois sería poñer cartos a disposición da banca cando os préstamos 
que ten o Concello están a unhas condicións inmellorables e polo tanto iso 
non procede, e como non se piden novos préstamos todos os anos vaise 
amortizando débeda o que fai que cada ano se deba menos, que por tanto a 
capacidade que ten o Concello de endebedarse é grandísima pois estase no 
12,15% fronte a un máximo do 75% da capacidade de endebedamento que 
ten o Concello, que o 31 de decembro había máis de dous millóns de euros 
en tesourería polo que se segue a ter unha tesourería potente que permite 
facer fronte ás facturas presentadas polos provedores aínda que non se 
reciban os ingresos, como por exemplo a aprotación dos GES da Consellería 
de medio rural do ano 2015 recibiuse o ano pasado e aínda non se recibiron 
os do ano 2016, iso tamén pasa cos obradoiros de emprego, das nóminas do 
plan concertado, e outros supostos e que se non se ten capacidade en 
tesourería para facer fronte a todos eses gastos non se podería pagar aos 
traballadores. Afirma o Alcalde que o aforro neto que é un concepto que 
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aparece na contabilidade nas administracións públicas e que ten que ser 
simplemente positivo e que no Concello do Barco está no 26%, que se 
cumpre tamén estabilidade, aínda que este ano non se cumpre a regra do 
gasto que outros anos si se viña cumprindo e que a regra do gasto é que 
cando se gastan os aforros que hai do ano anterior ao inlcuirse no capítulo 8, 
e cando se lle presentan as contas a Madrid van os ingresos do capítulo 1 ao 
7 e os gastos que están no capítulo 9, entón o que pasa é que os ingresos que 
se incorporan do capítulo 8 non aparecen, non se consideran ingresos, polo 
que si se gasta por riba dos ingresos que hai incúmprese a regra do gasto, 
aínda que realmente, como así se fai constar no plan económico financeiro 
que se aprobará despois, non é algo estrutural nin é preocupante porque 
estase cumprindo o pago a provedores e gastando cartos que son propios do 
Concello. Di que no mes de Agosto, segundo se informou dende o catastro, 
terase no Concello toda a documentación para notificar aos veciños que non 
tiñan actualizadas determinadas construcións feitas no seu momento e sen 
dar de alta no catastro, polo que non pagan o IBI correspondente, que iso 
suporá un aumento de ingresos e contribuirá a relativizar o tema da regra do 
gasto e que eses cartos se dirixirán á inversión das actuacións presentadas no 
seu momento como un plan de obras que lle foi remitido aos grupos 
políticos do Concello.       
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que despois de escoitar a exposición do sr. 
Alcalde recórdalle o que dixo Johan Cruyff cando fichou como entrenador 
polo Barcelona "os cartos non teñen que estar na tesourería, teñen que 
estar no campo". Di que para o seu Grupo, como xa dixo no debate do ano 
pasado, o pleno dos orzamentos é o máis importante porque nel plásmase o 
proxecto político do Grupo de goberno e as alternativas da oposición, que é 
o pleno onde concreta a proxección de futuro do concello e as xestión das 
necesidades dos veciños. Prosegue no uso da palabra o sr. García Yáñez 
para dicir que, recollendo unha suxestión da Riada Cidadá nun pleno 
anterior, o alcalde por primeira vez achega aos presupostos un plan trianual 
de investimentos 2017-2019 o que supón un posible desembolso total das 
arcas municipais en 3.233.000€, sen contar coas axudas ou subvencións das 
diversas administracións, o que ven a representar ao redor do 12% dos 
orzamentos deses anos, planeamento ben intencionado pois está no camiño 
de dedicar o 20% do orzamento a inversións, como reclamaba o seu grupo 
para poder adecuar o Concello ás necesidades actuais e futuras dunha 
cidadanía para que dispoña de todos os servizos. Di o sr. García Yáñez que 
estudadas polo miúdo as diferentes obras a organizar, valora que obedecen a 
diferentes motivos, que unhas son resultado de intentar resolver carencias e 
outras obedecen a compromisos ben con parte dos veciños ben con 
entidades supramunicipais pero se pregunta o por qué de propoñer un gasto 
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de 40.000 € para a posta en valor do xacemento arqueolóxico de A Proba 
mediante a contratación dun xeoradar para facer un levantamento 
topográfico do asentamento romano, cando O Barco é a única gran vila 
provincial que non dispón dun museo arquivo histórico documental que 
recolla e organice o noso pasado material. Di o Concelleiro que tamén se 
pregunta porqué se consigna por segunda vez outros 345.000 € para 
rehabilitación da Vila do Castro cando se abandonan outras aldeas rurais do 
Concello máis deterioradas, que se notan ausencias comprometidas ante a 
opinión veciñal que parece só se explican nos momentos de facer 
propaganda de xestión, como por exemplo co terceiro paso soterrado da vía 
do ferrocarril entre a rúa da Rampa e a de Ramón y Cajal ou a tan necesaria  
transformación en estrada do Camiño Viloira - A Raña por Villabril para ter 
un acceso seguro, eficaz e cómodo ao Polígono industrial, que para esta obra 
de futuro os orzamentos só contemplan 13.090 € dedicados a viondas. 
Prosegue dicindo o Concelleiro que o plan de inversión crea confusión 
veciñal ao non ir acompañado dunha listaxe de prioridades na súa 
acometida, que o que aclara parcialmente é a memoria do acompañamento 
do Alcalde onde fai referencia aos investimentos do ano 2017, onde o 12% 
do gasto medio anual do plan trianual de inversións transfórmase no 5,4% é 
dicir que dedicará 471.995 € a este capítulo acometendo con bo criterio o 
inicio da ampliación da canceira municipal, a construción da nave para 
maquinaria, obras menores, etc., que deixa no aire, en función dos ingresos 
extraordinarios, obras como a estrada ao polígono, acceso ao Castro ou a 
intervención na rúa Parral, entre outras, e que con mal criterio desembolsa 
50.000 € para comprar un  moderno sistema dixital de reprodución coa 
intención de converter o Teatro Municipal Lauro Olmo nunha sala de cine 
para a continuación privatizar a súa xestión, que non é tan difícil de entender 
que as salas de cine comercial na época actual non teñen público que as 
poda manter, que as poucas que subsisten nas pequenas poboacións precisan 
de apoio institucional succionando todo tipo de subvencións, e que non 
estaría de máis recordar a situación na que se atopa a piscina cuberta na que 
o Grupo de goberno anda à procura dunha empresa que se faga cargo dela 
ante a renuncia da actual concesionaria, tres anos antes de finalizar o 
contrato e que a política do Grupo de goberno municipal denota unha idea 
de municipio cortaplacista, que sen emprego é imposible un municipio que 
creza e á mocidade só lle resta marchar, que a promoción do emprego forma 
parte dos deberes sociais dun concello que estea ao servizo da cidadanía, 
que son moitas as necesidades de emprego que o Concello ten e 
practicamente nulas as opcións do Grupo de goberno, que xa está ben de 
conceder achegas a entidades como a Cámara de Comercio de Ourense, ao 
Eixo Atlántico, as feiras comerciais ou gastronómicas, entre outras, e non 
fomentar iniciativas de calado que impulsen a instalación de novas empresas 
no polígono de A Raña, actualmente infrautilizado, que creen emprego e 
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que creen riqueza, que é necesario usar unha política industrial propia 
montada sobre o solo e sobre a bonificación fiscal ás empresas do xeito a 
como se está a facer no norte de Portugal, que o seu Grupo segue a reclamar 
unha partida orzamentaria dedicada á promoción económica que incida no 
sector produtivo comarcal, que dinamice o polígono de A Raña con medidas 
encamiñadas a doar o uso de solo industrial e que busque inversores que 
establezan empresas no municipio, que tamén hai que intentar dinamizar o 
mundo rural coa creación de cooperativas de produción e comercialización 
de produtos agrarios, comezando por crear un programa municipal que 
propiciara acordos coas comunidades de montes para plantación de 
castañeiros, oliveiras e outras especies nos montes comunais. Prosegue 
dicindo que o plan de inversións 2017-2019 destina unha partida de 600.000 
€ a construción dun novo depósito de augas en Vilanova, retomando o 
proxecto do alcalde Eulogio Gavela nos anos oitenta e que para o seu Grupo 
a auga debe de manterse fora de calquera proceso de privatización e de 
especulación, que non é de recibo que por un ciclo de auga concretamente o 
abastecemento privatizado e a depuración a cargo do Consorcio de Augas de 
Valdeorras ademais tivesen os veciños de O Barco que soportar un gasto 
desa infraestrutura, que sería totalmente escandaloso obrigar a sufragala aos 
que se abastecen coas pequenas traídas parroquiais, que non se pode repetir 
a experiencia da EDAR de A Proba e que O Barco foi o único concello da 
provincia que pagou parte da súa depuradora, o 20% do costo final, que a 
auga para os barqueiros estase a converter nun artigo de luxo que é 
necesario que o Concello retome a xestión directa do ciclo da auga xa que 
en  xullo aspira o acordo de 20 anos da privatización evitando a renovación 
do contrato e renunciando a participar no Consorcio de Augas de 
Valdeorras, posto que o seu Grupo segue mantendo que se pode xestionar 
mellor dende o público calquera servizo competencial do Concello, e que 
calquera servizo de privatización levado a cabo polo grupo de Goberno non 
representou un abaratamento do capítulo 1 "gastos de persoal" senón que 
supuxo un constante crecemento, catro puntos porcentuais de incremento no 
orzamento deste ano e todo iso sen ter en conta os pagos ás empresas que 
fan o servizo externalizado e que se ocultan no capítulo de gastos correntes, 
e que o que ten máis gravidade é que o Concello mantén intencionadamente 
unha plantilla deficitaria, pois faltan 19 prazas, aínda que están 
presupostadas, concentradas sobre todo nas Brigadas de Obras e Parques e 
Xardíns e que outro exemplo de privatización é o servizo de recadación que 
segue a manter a empresa que realiza o traballo aínda que a súa contratación 
xustificouse na necesidade de cobrar débedas e organizar, informatizar e 
poñer ao día o sistema impositivo municipal, pero que tras catro anos pensa 
que o seu cometido está cumprido debendo remunicipalizarse co que se 
disporá de maiores ingresos. Prosegue dicindo o sr. García Yáñez que no 
que atinxe á asistencia aos veciños máis necesitados, as axudas para a 
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emerxencia social mantéñense escasas cando hai informes de Cáritas que 
din que as solicitudes aumentan cada día, e que as partidas destinadas ao 
benestar da veciñanza a partir de servizos sociais deberían plasmar un maior 
acordo porque coa crise económica cada vez hai máis desigualdades, que 
actualmente cóntase cunha poboación máis envellecida o que provoca unha 
situación de maior dependencia, que ata agora os coidados ás persoas 
maiores dependentes recaen na familia onde as mulleres desempeñan un 
papel fundamental, que por todo iso, como apoio ás familias e de modo 
especial ás mulleres neste eido, o seu Grupo propón a creación neste 
lexislatura dun centro de día público municipal, que ten a mesma 
importancia que contar cunha gardería, pois a falla dun destes servizos fai a 
unha comunidade deficitaria, e que tampouco é de recibo argumentar que se 
dispón dun Centro de día cando está a 17 km, no concello da Rúa, o que 
representa un grave deterioro na saúde e no peto dos usuarios e por riba só 
acolle a grandes dependentes auditados pola Xunta. Di que o Centro de día 
que reclama serve para crear emprego, benestar social e é necesario para 
xerar unha pedagoxía de apoio interxeneracional e que en canto á dotación 
orzamentaria para abrir un centro de día quere recordar os superávit dos 
dous últimos exercicios, 1.674.370€ no ano 2015 e máis de 755.000€ no ano 
2016. Prosegue dicindo o Concelleiro que bota en falta partidas específicas 
en medioambiente para contribuír tanto coa limpeza do río Sil e os seus 
afluentes como a sensibilización, información e desenvolvemento de 
políticas medioambientais, que tampouco o Concello fai fincapé en criterios 
de contratación de produtos ou servizos que produzan o menor impacto 
posible sobre o medioambiente, que nese sentido o seu Grupo propón que se 
adopte un código á imaxe do proxecto de acordo en torno ao das empresas 
relacionadas cos paraísos fiscais, que teña en conta o reciclaxe da 
reutilización, que non conteñan produtos tóxicos especialmente na limpeza e 
na xardinería e que se lles esixa ás empresas que opten a un concurso o 
cumprimento das normas ambientais e regulamentos de sustentabilidade 
ambiental  e sobre todo se contratará produtos e servizos que proveñan 
preferentemente de empresas da economía social. Conclúe a súa exposición 
o Voceiro afirmando que para o seu Grupo os orzamentos do ano 2017 son a 
exposición dunha xestión anquilosada, que non avanza na procura de 
solucións eficientes a unha comunidade que o século XXI demanda, 
carecendo dunha visión de futuro para impulsar a potencialidade da 
cidadanía e que non abren portas á participación e a responsabilidade 
veciñal ao non propoñer que os cidadán decidan de maneira directa sobre, 
por exemplo, o 10% dos investimentos e que, en definitiva,   non son os 
seus orzamentos polo que votarán que non aos mesmos.      
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que antes de comezar coa análise da 
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documentación, quixera no nome do seu Grupo, agradecer o traballo dos 
técnicos municipais e de todo o persoal de Intervención xa que a 
conformación deste expediente xunto co das taxas sempre resulta 
complicado pola cantidade de conceptos, cifras e números que se manexan. 
Di o sr. Concelleiro que en relación cos investimentos parécelle ben todas as 
melloras que se fagan no Concello, aínda que teñen que recordar que no ano 
2013 o seu Grupo levaron unha moción de arranxo integral das rúas Rampa, 
Caleras e Melo Pisón e que o Grupo Socialista votou en contra e agora 
pretenden realizar este proxecto cando se puido haber feito fai tres anos, que 
o mesmo pasa coa nave para a maquinaria municipal pero que o consolo que 
ten é que o que di o seu partido non queda no esquecemento. Di que en 
relación coas pistas de pádel, O Barco debe de ser o único concello que non 
ten esas pistas, que quere recordar que no programa electoral do seu partido 
nas últimas eleccións municipais levaban a instalación das pistas de pádel 
no Campiño de Viloira facendo alí unha área deportiva, retirando o parque 
infantil xa que non se usa ó facer o novo nos xardíns da Casa Grande, que 
espera que se fagan canto antes as pistas porque ó final gástase o diñeiro e 
non se usan. Respecto da cuberta do edificio de usos múltiples o concelleiro 
afirma que si se houbera posto pizarra na cuberta non daría as dores de 
cabeza que leva dado e que se investiu moitos cartos nos moitos arranxos 
que se fixeron e a iso hai que sumar uns 30.000 € que se van a empregar 
agora e que esperan que sexa o arranxo definitivo. Prosegue dicindo que  
segue habendo datos negativos en relación co padrón de habitantes xa que se 
segue a perder poboación dende o ano 2009 mentres que noutras vilas vai 
crecendo e dende o grupo de goberno non se toman medidas para intentar 
evitar esa perda de poboación, e que tamén diminúe a taxa da natalidade sen 
que se presenten propostas sobre a mesa cando outros concellos si o fan. 
Respecto da axuda para incentivar ao pequeno comercio e aos 
emprendedores ao seu xuízo non se debe limitar a darlle 18.000€ ao Centro 
Comercial Aberto porque non todos os comercios están nesa asociación e si 
hai subvencións doutras administracións e dende o Concello tamén as 
houbera pois terían dúas axudas. Engade o Concelleiro que tampouco se ve 
partida para facer un plan de xestión de arborado urbano, do que se falou en 
varias comisións, que no capítulo de Persoal supón o 44,76% do orzamento, 
o capítulo 2 supón o 44,80% e que entre os Capítulos 1, 2 e 3 suman o 89% 
do orzamento que son para gastos ordinarios improdutivos, que a presión 
fiscal por cidadán é de 344,21€ en cambio o investimento por cidadán é 
soamente de 38 €. 
 

Nestes intres abandona a sesión o concelleiro D. Arsenio Moldes Gómez. 
 

Fai uso da palabra o sr Alcalde quen di referíndose ao manifestado polo sr. 
García Yáñez que  púxolle o exemplo de Cruyff e que iso é tirar a dar pois 
como ben sabe el é madridista e que o orzamento do ano pasado estivo 



13 

bastante axustado á realidade o que non quita que teña que haber cartos en 
Tesourería pois senón as empresas non cobran e os funcionarios poden ter 
problemas para que se lles paguen as nóminas o día 1 de cada mes. Di que 
se alegra de que valoren, aínda que non estean de acordo, o plan de obras 
pero que non está de acordo en que non se debe investir cartos nas 
recuperacións do Castro e do xacemento de San Salvador, pois pensa que é 
unha obriga das institucións manter, rehabilitar e recuperar o patrimonio 
cultural, posto que iso é de todos os veciños, e que tampouco esa actuación 
a paga só o concello pois ó final, na anterior actuación no Castro, o 
Concello so puxo o 15% do finalmente investido. 
 

Reincorpórase á sesión o sr. Moldes Gómez.  
 

Prosegue na súa quenda o sr. Alcalde dicindo que é certo que hai museos en 
moitos concellos pequenos pero que a realidade é que están pechados, 
porque para que estean abertos teñen que ter visitantes, que o problema non 
é construír edificios senón telos abertos todos os días do ano, que entende 
que hai que colaborar co Patronato das Médulas, por exemplo, para 
xestionar a pegada histórica do Imperio Romano en toda a zona e que el non 
pode estar de acordo con que non se gasten cartos na recuperación de 
patrimonio. Respecto do terceiro paso soterrado, o Alcalde di que é certo 
que debería de figurar no orzamento pero que se está en negociacións con 
ADIF pois cambiaron as normas á hora de realizar convenios con este ente e 
que el non está de acordo coas actuais porque implicarían un maior aporte 
municipal, que de todas formas asume como prioritario ese paso soterrado 
posto que ademais xa está feito o proxecto da obra. Di o Alcalde, en relación 
co camiño de Viloira á Raña, que non está de acordo co voceiro do Grupo 
Mixto cando di que hai que facer unha estrada para que a xente vaia ao 
Polígono, porque a xente ten que ir ao Polígono pola rotonda da Probra e 
polo acceso ao Polígono, porque non se pode meter o tráfico e camións en 
Viloira, e que co si que está de acordo, aínda que hai que falar con moitos 
propietarios e si fora necesario chegar á expropiación, é con facer un anexo 
á estrada para que os peóns poidan ir por un camiño peonil para dotalos de 
seguridade. Di que tampouco está de acordo no tema do cine do Barco, e é 
por unha razón fundamentalmente económica, que a pesar de que é verdade 
de que a xente cada vez vai menos ao cine hai moita que vaia Ponferrada 
para ver os estrenos e de paso consume e que si no Barco se dá ese servizo, 
sen custo para o Concello, implicaría o aumento de consumo na Vila o que 
xera emprego. Segue o sr. Alcalde falando de emprego e di que mirando as 
experiencias que se fan noutras cidades non ve grandes programas de 
emprego, que as competencias en emprego tenas o Goberno central e a 
Xunta de Galicia, e que nas cidades de Galicia non ve moitas iniciativas 
xeradoras de emprego, que tamén se a xestión do solo fora do Concello non 
habería cartos para subvencionar o 50% do prezo do metro cadrado, que 
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estaba en 56€ e que cre que dende o IGVS estanse dando os pasos para que 
o solo do polígono da Raña sexa atractivo para os inversores, como noutros 
polígonos de Galicia. Respecto do depósito da auga o Alcalde di que ten que 
rectificar pois xa non se vai a facer na zona de Vilanova, como dixeron os 
técnicos, pois parece ser que se xestionaría moito mellor estando todos os 
depósitos xuntos pola xestión do cloro, que cando rematen a memoria que 
están a facer xa a presentará aos concelleiros na Comisión informativa. 
Respecto do custe da auga e a afirmación de que vai a ser un artigo de luxo 
no Barco o Alcalde di que si se compara o que se paga no Barco co que se 
paga noutras vilas se pode ver que aquí non é un artigo de luxo e que a 
metade do se que paga é a taxa de abastecemento que cobra Augas de 
Galicia en todos os concellos de Galicia, e que no relativo ao Consorcio, 
entende que o Concello non debe sair del porque O Barco por ser a 
capitalidade da comarca beneficiase do resto dos concellos e que cando toca 
colaborar cos demais non se pode evadir porque o Consorcio non podería 
ser se non está O Barco, desaparecería, e que como xa dixo antes cada día a 
xestión da auga é máis pública, que remunicipalizar todo é unha opción pero 
que el non ve que os Concellos das cidades que están gobernadas polos de 
Marea remunicipalizaran tantos servizos e xa levan gobernando case dous 
anos, que unha cousa é predicar e outra é dar trigo pois cando chega a hora 
da verdade atópanse os problemas. Di que o centro de día da Rúa está a 12 
km. do Barco non a 17 como di o concelleiro de Riada, e que hai un 
principio de acordo coa Consellería de Política Social de que os centros de 
día sexan comarcalizados porque que cada Concello teña un Centro de Día é 
insostible, porque o problema non é construílo senón telo aberto polos 
gastos que se xeran.  
 

Nestes intres abandona a sesión o concelleiro D. Enrique Pérez Roca. 
 

Di o sr. Alcalde que en relación ás contratación coas empresas pode estar de 
acordo, a lei di que hai que dar oportunidades a todo o mundo entón non se 
pode contratar só cunhas empresas determinadas porque eso se impugnaría e 
os tribunais lles darían a razón, aínda que se pode avanzar algo nese sentido.  
 

Prosegue facendo uso da palabra o Alcalde para dicir que, contestando ao 
voceiro do PP, en relación con que eles pediron xa o arranxo de varias rúas 
que se van a facer agora, que non todas as cousas que se din se poden 
acometer o mesmo día, que debería ser motivo de satisfacción que o grupo 
de goberno teña en conta o que din os demais grupos municipais, que hai 
varias rúas que se intentarán acometer, como a rúa Ferrol. (Reincorpórase á 
sesión o sr. Pérez Roca) e que tamén se teñen que poñer de acordo sobre as 
pistas de pádel pois un di que non se fan e outro que para qué se van a facer, 
que ó final o problema é que non hai onde facelas e Viloira tampouco vale 
polo Plan Hidrolóxico, pois é zona inundable, aínda que era unha opción, 
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que si está de acordo en que hai moita demanda para a instalación de pistas 
de pádel, que tamén cre que o Concello pode construír todo ou parte delas 
pero non debe asumir custes no mantemento e no funcionamento das 
mesmas, que no tema das piscinas é certo que a empresa quere rescindir o 
contrato pero tamén é certo que non se vai a ir, non se está ante a situación 
das autopistas, que cando o Concello sacou a concurso ese proceso cada un 
asumiu as súas responsabilidades, que se irán si se atopa unha solución que 
sexa  vantaxosa para todos e senón terá que aguantar aí os dez anos, que en 
canto a que se perde poboación é certo, toda España perde poboación e 
Galicia en especial e tamén Ourense en especial e loxicamente O Barco 
tamén, que iso ten mal arranxo, non temos subvencións á natalidade pero é 
que xa as ten a Xunta e a Deputación, que pensa que ese non é o problema, 
que a solución é que aumenten os postos de traballo e así aumentará a 
natalidade, que os concelleiros do PP sempre teñen a teima que se da axuda 
ao Centro Comercial pero non a todo o comercio e que pensa que é unha 
forma de incentivar que a xente se asocie, que o mellor é que todos os 
comerciantes se asociaran e que se beneficiaran todos, e que respecto da 
presión fiscal non é certo que sexa alta pois iso se ve no informe da Conta 
Xeral, cada veciño paga de media máis de trescentos euros pero recibe 
outros servizos, que esa é unha interpretación absolutamente sesgada da 
realidade e que non se pode facer as contas do que paga cada veciño en 
euros e o que se lle dá en investimentos. 
 

Fai uso da palabra o sr. García Yáñez para dicir que como di o sr. Alcalde os 
servizos son deficitarios porque senón non serían servizos e ninguén 
plantexa que se faga un edificio especial para o centro de día senón que o 
centro de día podería estar nun local adaptado polo Concello e ver cómo vai 
crecendo, que pode comerzar funcionando con tres persoas e cun tope de 
sete, que habería que facer un estudo das potencialidades que ten, que tamén 
quere recalcar, como xa dixo antes, que o centro de día da Rúa é soamente 
para dependentes recollidos na lei de dependencia mentres que un centro 
municipal non tería que estar sometido a esa lei, que en relación co que dixo 
o Alcalde sobre Marea quere deixar claro que el non é de Marea, que llo 
pregunte aos responsables de Marea, que Riada non está en Marea nin como 
organismo nin el a título persoal, así e todo quere recordar que nos 
programas de Marea ía a remunicipalización dalgúns servizos pero sempre 
que se acabara a concesión, porque recuperar un servizo que non rematou a 
concesión é moi caro, que no Barco acábase a concesión do abastecemento e 
do saneamento no mes de xullo e haberá que tomar algunha medida que o 
seu grupo avoga pola remunicipalización, que supón que o Equipo de 
Goberno terá algún plan para saber quén vai a xestionar o servizo e que o sr. 
Alcalde terase que posicionar. 
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Toma a palabra o sr. Moldes Gómez para dicir que hoxe mesmo saía 
publicado no diario La Región que Carballiño subiu en poboación, que 
habería que preguntarlle a ver cómo fan eles, que en relación co Centro 
Comercial Aberto está de acordo en que entre haxa máis socios é mellor 
pero que dende que existe ese Centro non sube o número de asociados, pasa 
todo o contrario polo que haberá que buscar algunha solución para os que 
non están asociados. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que unha vez que as cousas se fan 
xa non teñen volta atrás, que no ano 2001 reclamábase que pasara o tren de 
Galicia por aquí sen que fora AVE e decidiron que fora por outro lado e vai 
por outro lado e nin vai a ser AVE ni vai a ir a 350 quilómetros nunca, 
probablemente nunca terá dúas vías e si houberan feito caso e fora por aquí 
probablemente xa estaría rematado e esa dobre vía estaría en Ourense, daría 
servizo a Ponferrada, que agora pésalle haberse apeado da reivindicación, e 
ademais de ter un tren para pasaxeiros teríamos un tren para mercadorías, 
que é o gran problema que ten Galicia porque en Portugal están facendo o 
tren que vai dende Aveiro a Palencia que vai sacar as mercadorías e os 
portos de Portugal van a ser os destinatarios das mercadorías que veñen 
doutra parte do mundo, e que ese é o problema que se toman decisións 
equivocadas. Di que nun momento determinado decidiu a Xunta construír o 
centro de día da Comarca de Valdeorras na Rúa, que evidentemente 
podemos estudar algunha posibilidade a través da Cruz Vermella, que está 
atendendo a persoas maiores nunha especie de centro de día e pódese 
potenciar todo iso pois o servizo está xa montado. Prosegue dicindo o sr. 
Alcalde que xa falou cos técnicos da Deputación que se non se saca o 
servizo de augas a concurso vai a haber un aporte importe de cartos, que 
pediu que se estudara e unha vez que o fagan xa se dará conta diso. Di o 
Alcalde que é certo que os Concellos que están preto das grandes urbes 
loxicamente crecen, por exemplo A Coruña non crece e perdeu habitantes 
sen embargo os gaña Oleiros, Culleredo etc. porque a xente termina vivindo 
onde as vivendas son máis baratas e pode ir a traballar á capital, aínda que el 
pensa que no momento en que no Barco empece a medrar un pouco o 
emprego crecerá a poboación. Remata dicindo o sr. Alcalde, en relación co 
que dixo o voceiro do PP, que si se subvencionara a outros centros, aparte 
do Centro Comercial Aberto, ó mellor dicían que estábamos fomentando 
que a xente abandonara o Centro Comercial Aberto, que mellor deixalo así 
como está todo porque é complicado. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Dacal Feijóo, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Jares Almeida e Álvarez Fernández), catro en contra (dos concelleiros 
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Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García e Pérez Roca) e unha 
abstención (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente do Orzamento Xeral 
Ordinario deste concello para o 2017, que consta dos seguintes 
documentos: 

- Memoria explicativa da Alcaldía 
- Liquidación do orzamento do exercicio 2015 
- Estado de gastos 
- Estado de ingresos 
- Plantilla de persoal funcionario e cadro de persoal laboral 
- Bases de execución do orzamento e anexos 
- Informe económico-financeiro e anexos 
- Anexo de investimentos do exercicio 
- Informe de fiscalización da intervención municipal 
- Informe de avaliación da estabilidade orzamentaria e regra de 

gasto 

 

O resumo de gastos e ingresos do referido Orzamento resulta como 
sigue: 
 
RESUMO POR CAPÍTULOS 

Capítulo 1 3.244.888,03 €             Capítulo 1 3.838.028,32 €               

Capítulo 2 62.000,00 €                   Capítulo 2 3.783.417,48 €                

Capítulo 3 1.447.086,92 €              Capítulo 3 5.300,00 €                       

Capítulo 4 3.696.978,15 €              Capítulo 4 251.560,23 €                   

Capítulo 5 127.195,88 €                  47002,67

Capítulo 6 -  €                                Capítulo 6 471.995,56 €                   

Capítulo 7 -  €                                Capítulo 7 -  €                                  

Capítulo 8 4.245,00 €                     Capítulo 8 5.000,00 €                       

Capítulo 9 -  €                                Capítulo 9 180.089,72 €                   

8.582.393,98 €   8.582.393,98 €     

Ingresos Gastos

 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar a plantilla do persoal funcionario e relación de 
persoal laboral así como o catálogo de persoal deste Concello para o 
2017. 
 

TERCEIRO.- Posto que o orzamento non tivo entrada en vigor o día 
01/01/2017, de conformidade co establecido no artigo 21.6 do Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril, as modificacións efectuadas sobre o 
orzamento prorrogado, consideraranse feitas sobre o orzamento 
definitivo.  
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CUARTO.- Dispor a publicación do presente acordo no Taboleiro de 
edicto do  Concello e no Boletín Oficial da Provincia conforme ao 
establecido na normativa de Facendas Locais. Se transcorrido o prazo 
de exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do TRLRFL, non se 
presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo elevarase a  
definitivo. 
 
 
6º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación plan económico-
financeiro. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 20 
de marzo de 2017. 
 

Di o sr Alcalde que como xa explicou anteriormente, incúmprese a regra de 
gasto polo exceso do uso que se fixo do remanente de Tesourería do ano 
pasado, que é algo circunstancial que se entende que co aumento de ingresos 
deste ano e o previsible para o ano que ven debería quedar corrixido, 
fundamentalmente porque a situación política actual obrigará ao Goberno a 
rectificar no tema da regra de gasto e o uso dos remanentes de Tesourería, 
que parece que isto vai polo bo camiño, que é absurdo que un Concello non 
poida gastar o que aforrou no ano anterior. 
 
Sen máis intervencións o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Dacal Feijóo, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) e catro abstencións (dos 
concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García e Pérez Roca) 
adopta o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO. Quedar enterado do resultado da avaliación da regra de 
gasto efectuado pola Intervención municipal de data 01.03.2017 con 
motivo da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2016. 
 

SEGUNDO. Aprobar o Plan económico-financeiro do Concello nos 
termos que constan en documento anexo e que se considera parte 
integrante do presente Acordo. 
 

TERCEIRO. Remitir ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas para a súa aprobación e/ou publicación no seu portal web, 
segundo corresponda, no prazo de cinco días naturais desde a 
aprobación do Plan Económico-financeiro. 
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CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar o Plan 
Económico-financeiro no Boletín Oficial da Provincia .Así mesmo, unha 
copia do Plan acharase a disposición do público desde a súa aprobación 
ata a finalización da súa vixencia. 
 
 
7º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación límite masa salarial 
persoal laboral ano 2017. 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 20 
de marzo de 2017. 
 
Di o sr Alcalde que neste caso estase a cumprir a Lei, que o concepto de 
masa salarial aplícase exclusivamente ao persoal laboral, onde van incluídas 
todas as retribucións, todos os custos que teñen o persoal laboral, que non se 
incrementa porque por Lei non se pode. Di que quere sinalar que hoxe saíu 
na prensa que vai a haber unha oferta pública de emprego considerable o 
que vai permitir que se cubran moitas das prazas que ata agora non se 
permitían cubrir e que tamén parece que se está aclarando o tema da subida 
salarial dos traballadores públicos, que no orzamento que se aprobou 
anteriormente hai unha partida para subir o 1% do soldo dos traballadores 
aínda que iso non afecta a ningunha partida  orzamentaria. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está a favor sempre e cando se artelle un 
mecanismo no Convenio que se está a negociar para recuperar o poder 
adquisitivo no caso de que o Ministerio de Facenda ou a aprobación dos 
presupostos xerais do Estado así o aproben, é dicir si dende o Goberno do 
Estado aproban unha subida do 1,5%  aínda que agora subíselle o 1% pois 
haberá que buscar mecanismos para que poder recuperar ese 0,5%, que si se 
ten en conta o que acaba de expoñer o seu voto será favorable.   
 
Fai uso da palabra o voceiro do  Grupo Municipal del Partido Popular, o sr. 
Moldes Gómez, para anunciar o seu voto favorable. 
 
Di o sr. Alcalde que non se vai a dar a circunstancia de que os traballadores 
teñan que recuperar ese 0,5%, que o Concello subiría o 1,5% aínda que haxa 
que facer algunha modificación, que ese é un compromiso que se asumiu 
cos traballadores e que se vai a cumprir, que o Concello do Barco vai a subir 
o soldo aos traballadores na porcentaxe que permita a Lei de presupostos 
xerais do Estado. 
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Di o sr. García Yáñez que ten que estar recollido no Convenio, ben 
especificado. 
 
Di o sr. Alcalde que hai que facer o que se diga nos presupostos xerais do 
Estado, que o demais é entrar en ilegalidades, que o Goberno neste caso non 
dá consellos senón que ordena.  
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus catorce membros asistentes, acorda: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a masa salarial do persoal laboral do sector 
público local do Concello do Barco de Valdeorras para o exercicio 2017 
por importe de 2.182.259,65 euros, contendo tanto  a cantidade 
correspondente ao persoal laboral fixo como a cantidade 
correspondente ao persoal laboral temporal. 
Este importe mantense con respecto ao devengado en 2016 , 
considerado en termos de homoxeneidade para os dous períodos 
obxectos de comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal 
como á antigüidade do mesmo. 
 

SEGUNDO. Publicar a masa salarial na sede electrónica da 
corporación e no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 20 días. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1. Rogos e preguntas 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten dúas 
preguntas que facer e que o Porto da Barca e o fondo da Praza Maior é para 
os barqueiros a referencia sentimental e a pedra sobre a que se creou a 
poboación, que por iso sinte como unha agresión a situación de abandono no 
que se atopa, que aparte da necesidade de mantelo limpo, quere preguntar si 
o Grupo de Goberno pensa iniciar o arranxo do dique estremeiro que tanta 
veces levan prometido, que é unha obra a que non se fai referencia nos 
orzamentos deste ano nin no plan trienal de investimentos. 
 
O sr. Alcalde fai uso da palabra para dicir que se pediu autorización a 
Confederación, que en principio o Concello fixo un proxecto para o arranxo 
e como non lles gustou Confederación fixo outro e despois Comisaría de 
Augas dixo que non se podía facer ese tipo de obras no canle, aínda que el 
pensa que ese proxecto era moi interesante e positivo para os veciños do 
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Barco, que despois fíxose un segundo proxecto para simplemente tapar todo 
o dique e sementalo con céspede e incluso facer unha escaleira para poder 
acceder alí para tomar o sol, que iso é o que está autorizado por 
Confederación e que a intención é facelo este ano porque o ano pasado non 
deu tempo e que non se contempla no plan de investimentos porque é unha 
obra menor, duns cinco ou seis mil euros. 
 
Prosegue o sr. García Yáñez na quenda de preguntas e di que recentemente 
fixéronse obras de arranxo das condicións da auga veciñal de Veigamuíños, 
o que motivou o levantamento de parte da estrada á altura do Buraco e no 
Piñeiro e que pasadas varias semanas as fochas da obra seguen a estar e 
pregunta si o Concello porá fin a esa situación que entraña riscos para o 
tráfico de vehículos e para os peóns. 
 
Contéstalle o concelleiro delegado de Obras, sr Neira Ojea, dicindo que hai 
dúas avarías, que hai dúas fochas e unha delas fíxose hai tres días e que 
cando se empezou a reparar volveu a formarse outra por un rebentón que 
houbo, que son dúas avarías, unha fronte ao Lidl e a outra xunto á Igrexa e 
que non se arranxaron porque ao ser de fibrocemento xera problemas de 
rotura, aínda que en oito ou dez días quedará todo arranxado. 
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, pregunta si o 
depósito da auga que hai preto de Cesures está funcionando. 
 
Di o sr Alcalde que non, que nunca funcionou, que se fixera cando se 
planificou o polígono para facer un bombeo dende A Raña a ese depósito e 
entón poñía en servizo a rede de pluviais a rede de augas sucias, pero que ó 
final Confederación non o autorizou e por iso está sen uso dende o primeiro 
día.  
 
 
2. Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 37/17 ata 
o número 83/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 26 de 
xaneiro, 2, 9, 16 e 23 de febreiro e 2 e 9 de marzo de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 37/17 ata o número 83/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
26 de xaneiro, 2, 9, 16 e 23 de febreiro e 2 e 9 de marzo de 2017. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca para preguntar pola resolución número 75/17 
sobre "medidas cautelares sobre edificio en Rúa Real, 17", a qué se refire. 
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Di o sr. Alcalde que é unha edificación que ten un problema grave nos 
balcóns, que ese tipo de casas se non se coidan e manteñen á larga dan 
problemas e ou a teñen que vender ou asumir as responsabilidades, que a 
parte da casa que dea para a rúa hai que tela en condicións.    
 
Di o sr. García Yáñez que o problema do balcón é que é de pedra de 
aglomerado vermella e coa auga vaise desfacendo pouco a pouco e por riba 
esa casa debe ter máis de cen anos.  
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:37 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 6 DE ABRIL  DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 6 de abril de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando 
xustificada  a ausencia pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Ditame da Comisión Informativa de Cultura, Educación e Turismo 
relativo a nomeamento de rúas e prazas do Barco de Valdeorras. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Cultura, Educación e Turismo de 27 de xaneiro de 2017. 
 

Concédeselle a palabra á concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta 
Barreiro, quen fai uso dela para dicir que este asunto xa se viu na Comisión 
de Cultura aínda que vai facer unha breve recensión de todo o proceso e di 
que no mes de abril ou maio do ano pasado solicitouse unha consulta 
popular aos veciños e veciñas do Barco para nomear estes tres espazos que 
carecían de nome, que houbo cerca de cincuenta propostas que entre todos 
os compoñentes da Comisión de Cultura decidiuse estudalas 
individualmente e que nunha segunda Comisión por unanimidade chegaron 
a un acordo que é o que o se acaba de ler e das que vai a dar conta ela de 
xeito que ao espazo detrás da igrexa de San Mauro denomínase como Praza 
do Sagrado, a calella entre a rúa Florencio Delgado Gurriarán e Manuel 
Quiroga como Calella do Bailarín e finalmente a praza dos Xulgados como 
Praza Clara Campoamor, que esta Praza xa está coa placa correspondente xa 
que se nomeou  o Día da Muller aínda que tráese o ditame ao Pleno para que 
sexa aprobada oficialmente a denominación.       
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está de acordo coas tres denominacións que 
foron escollidas entre as propostas veciñais e que quere recordar que se 
quedou nun medio acordo de que non se ían a poñer ás rúas nomes de 
persoas que non levaran dez anos falecidas sobre todo para quitar a 
proximidade do sentimentalismo, que si alguén o merece pois o merece 
igual agora que dentro de 10 ou de 20 anos, que ese acordo non se aprobara 
pero que el segue mantendo que é necesario recoller ese punto. Remata 
dicindo o sr. García Yáñez que en relación coas propostas, como xa dixo 
antes, están de acordo, que lles parecen boas propostas, que dúas recollen 
microtopónimos do pobo e a outra é unha homenaxe á principal promotora 
do dereito ao voto feminino, que se conseguiu moito antes que, por 
exemplo, en moitos estados de Europa occidental. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que este tema xa se viu na Comisión de 
Cultura, que todos estiveron a favor dos nomes propostos e que, una vez que 
se inaugurou a Praza, espera que en breve se inauguren os restantes.    
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda denominar as seguintes prazas e 
rúas tal e como segue: 
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Denominación anterior Denominación actual 
Praza nova tras da igrexa Praza do Sagrado 
Calella entre a vía do tren e a rúa 
Florencio D. Gurriarán e a avenida 
Manuel Quiroga 

Calella do Bailarín 

Praza dos xulgados Praza de Clara Campoamor 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a corrección de erro material no Padrón 
de Habitantes de xeito que o actual Barrio de Pacio en Xagoaza pase a 
denominarse Pacios. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 9 de 
marzo de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que este erro material 
arrástrase dende fai anos pois ata o ano 1986 nos servizos municipais de 
Estatística utilizábase o nome de "Pacios" pero de repente a partir das 
revisións do Padrón municipal que se fixeron nos anos 1991-1996 utilizouse 
o nome de "Pacio", por un erro na transcrición e continuou nestes anos ata 
que unha veciña de alí comunicou ao Concello ese erro e dende aquí 
constatouse que o nome que sempre se utilizou foi o de "Pacios" e non o de 
"Pacio", que todo este erro xeraba un problema a efectos de documentación 
tanto do INE como no Catastro, entre outros, e do que se trata é de emendar 
este erro. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que non ten nada que engadir. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo está totalmente de acordo en 
que se chame Pacios, que é como realmente se lle coñeceu sempre. 
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Acordar modificar o erro material detectado no padrón 
municipal de habitantes, xerado polas revisións padronais realizadas 
nos anos 1991 e 1996 e aprobadas polo Pleno da Corporación de 26 de 
marzo de 1992 e de 29 de agosto de 1996, de xeito que o actual Barrio 
Pacio en Xaogaza pase a denominarse Pacios. 
 

Segundo: Que polos servizos de estatística se proceda a realizar a 
tramitación pertinente para a efectividade deste acordo coas 
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correspondentes modificacións padronais e ante o Instituto Nacional de 
Estatística, que xurdirán efectos dende a data deste acordo. Logo diso, 
darase traslado á Dirección Xeral do Catastro. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a bonificación do ICIO solicitada por 
Gemma Núñez Docampo. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión especial de Contas de 20 de marzo de 2017. 
 

Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal, por concorrer circunstancias sociais, 
culturais, histórico artísticas ou de fomento de emprego, previstas nos 
apartados do artigo 6.1ª da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1. Mocións urxentes 
 

Di o sr alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
 
2.- Dación de conta da liquidación do orzamento do ano 2016 
 

Dáse conta pola Presidencia da resolución da Alcaldía de data 1 de marzo de 
2017 pola que se aproba a liquidación do orzamento xeral do ano 2016. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que na liquidación orzamentaria do ano 2016 se 
presenta un superávit de 1.806.323,40€ o que representa o 24% do 
orzamento o que leva a un remanente de Tesourería de case catro millóns, 
que como se falou no Pleno anterior a el gustaríalle que parte dese 
remanente de Tesourería se desviara as necesidades que son imprescindibles 
atender para a defensa do benestar social dos veciños, que se podería 
comezar a montar un centro de día, non un edificio senón un local axeitado 
en base ás normativas que poña a Administración. 
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Contéstalle o sr. Alcalde que quere deixar claro que non hai un remanente 
de Tesourería de catro millóns de euros para gastar, como xa o sabe 
perfectamente o sr. García Yáñez, que o remanente de verdade son os 
750.000€ que figuraban no punto do Pleno do recoñecemento extraxudicial 
de crédito e na aprobación do crédito extraordinario, posto que esa cantidade 
que sae no remanente hai que axustala, que na última reunión da comisión 
executiva da FEMP acordouse por unanimidade esixirlle ao Goberno e aos 
Grupos Políticos do Parlamento Español que se poida gastar o remanente de 
Tesourería no que cada Concello queira e que ademais se elimine un 
absurdo como é a regra de gasto, sobre todo naqueles Concellos que 
cumpren todos os criterios da estabilidade orzamentaria, e que tamén nesa 
mesma liña vai o que se aprobou onte na FEGAMP, o documento das cen 
medidas para o funcionamento dos Concellos galegos, que está de acordo en 
que se gaste o remanente, porque é aforro que se ten feito e nada debería 
impedir gastalo, pero que hai que falar dos 750.000€ e non dos catro millóns 
porque senón dáse a impresión de ter uns cartos que realmente non se teñen.     
 
 
3.- Dación de conta da morosidade do 4º trimestre do ano 2016 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do cuarto trimestre do 
ano 2016, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
4.- Dación de conta período medio de pago do 4º trimestre do ano 2016 
  

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores  do cuarto 
trimestre do ano 2016, que é de 5,99 días. 
 
 
5.- Dación de conta execución trimestral do 4º trimestre do ano 2016  
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do 4º trimestre do ano 
2016.  
Di o sr .Alcalde que o que se está a facer é poñer a disposición dos señores 
concelleiros practicamente toda a documentación que pode ser interesante 
para facer a labor de control ao Grupo de Goberno 
 
 
6.- Rogos e preguntas  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten dous 
rogos e varias preguntas, que o primeiro rogo é sobre o suceso escabroso 
que houbo recentemente no Concello, que unha muller caeu a unha silveira 
e logo a un pozo e interveu a Policía Municipal no rescate e que quere 
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solicitar ao conxunto da Corporación o recoñecemento especial para un 
policía local en base a súa actuación extraordinaria ao servizo dos veciños, 
polo que propón subscribir a seguinte declaración institucional "o Pleno 
Municipal recoñece o compromiso do Policía Local José Mondelo na 
actuación no deber de atención aos veciños, que lle ocasionou a baixa por 
accidente", que este recoñecemento é un acto de xustiza  para con el e un 
estímulo para o Corpo do que forma parte ademais dun exemplo para a 
veciñanza e que esta mención farase constar no expediente persoal do 
interesado e contará como mérito en futuras convocatorias de promoción. 
 

Di o sr. Alcalde que con respecto a ese rogo, loxicamente coñece ese tema, 
que ademais é extensible a un membro dos GES, que tamén se meteu no 
pozo, que pensa que non hai ningún inconveniente en que conste en Acta a 
declaración institucional lida polo sr García Yáñez, pero a Policía ten un 
Regulamento de Honores e pedíuselle ao Xefe da Policía  que fixera unha 
proposta de felicitación polo comportamento do policía municipal, que é o 
que encaixa nese Regulamento, facéndoa extensible ao membro dos GES e 
di o sr. Alcalde que conste en acta o que dixo o concelleiro pero que a 
formalidade dáselle segundo proceda, porque se non se fai ben podería non 
ter validez.    
 

Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que como segundo rogo xa que 
recentemente se puxeron unhas mouteiras do Camiño de Santiago ó redor da 
Pobra, concretamente na ponte que atravesa a N-120 e na rotonda do 
Polígono e que estas mouteiras que producen confusión aos peregrinos xa 
que algún indica en dirección contraria, polo que roga si sería posible 
modificar a súa localización para indicar máis fielmente o recorrido.   
 

Di o sr. Alcalde que os que puxeron este ano non foi a velos, que ten que ir 
a velos e si están mal evidentemente se corrixirán. 
 

Continúa o sr. García Yáñez, agora coas preguntas, e di que no plan de 
investimentos municipal proposto polo Grupo de Goberno se contempla 
unha partida de 30.000 € para reparar a cuberta do Edificio Multiusos, que 
el xa propuxo anteriormente que o edificio fora mal deseñado e que 
insistindo nese mal deseño agora falla tamén o sistema de calefacción, o que 
provoca que os traballadores do Concello teñan que soportar temperaturas 
xélidas no seu traballo e pregunta si o Concello está pola labor de solucionar 
o máis cedo posible esta deficiencia, que xa se prolonga dende vai meses. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen sinala que están xurdindo problemas 
na calefacción nunha parte do edificio da primeira planta pero que hai que 
recoñecer que o edificio leva funcionando catorce anos, é dicir, que os 
sistemas de calefacción e aire acondicionado non son eternos, que na 
Comisión de Medio ambiente, a concelleira delegada xa explicou que se está 
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nun proxecto de eficiencia enerxética e nel quérense incluír tamén os 
edificios grandes consumidores de enerxía que hai no Concello do Barco, o 
edificio do Concello, o Edificio Multiusos e o Teatro Lauro Olmo e 
Conservatorio, aínda que non lle convence moito a solución que dan para o 
edificio porque o investimento dificilmente vai a ser amortizada co aforro. 
Di o sr. Alcalde que no caso da calefacción do Edificio Multiusos os 
técnicos non atopan a causa, o que si que se sabe é que cando as 
temperaturas están a 2 graos ou 3 graos baixo cero as máquinas, antes de 
comezar a funcionar collen unha especie de xeo o que xera que na primeira 
parte do arranque ás veces botan aire frío en vez de aire quente, mentres non 
sube a temperatura. Remata dicindo o sr. Alcalde que pensa que esa 
deficiencia terá arranxo sen máis aínda que si hai que tomar algunha medida 
drástica serán os técnicos os que a propoñan. 
 

Di o sr. García Yáñez que a política do Grupo de Goberno en relación coa 
atención da arboreda pública é manifestamente deficiente, tendo como 
exemplos recentes a non reposición das árbores da Praza de Viloira, o que 
dá un aspecto de abandono da zona do Cantón, acometeuse a limpa de parte 
dos tilos da Urbanización As Hortas mentres non se atende o problema que 
están a crear os cipreses ao carón da Igrexa da Proba que están a punto de 
facer un muro e, por último, tapouse con baldosas un oco dun plátano fronte 
a  oficina da Seguridade Social, polo que pregunta o sr. Concelleiro se pensa 
o Concello, como din algúns veciños, ir suprimindo a zona arbórea do 
Malecón vello para rematar de alicatalo. 
 

O sr. Alcalde fai uso da palabra para dicir que é unha pregunta que se 
contesta por si soa, porque si alguén pode estar orgulloso de poñer árbores 
neste Concello é o actual equipo de goberno, polo que iso xa contesta de 
forma clara e concisa a pregunta formulada polo sr. García Yáñez e que na 
zona da Seguridade Social un plátano secouse e que non se repuxo porque 
facelo sería unha desfeita ó ter que sacar a raíz e non merece a pena e que 
ademais pensa que é unha zona onde non fan falta máis árbores, que cando 
se empezou a poñer a grava miúda nos alcorques das árbores, para sobre 
todo non estar todo o día cavando herbas, resultou que funcionou 
perfectamente permitindo que a auga cando chove siga entrando ata as 
raíces das árbores e embelecen o Malecón, de feito que foi imitado por 
outras vilas. 
 

Di o sr. García Yáñez que as árbores de Viloira están sen repoñer e o sr. 
Alcalde di que as árbores de Viloira están sen repoñer e sen podar porque 
ata que se atopou unha empresa que se comprometera a facelo con persoal 
especializado xa era unha etapa avanzada e preferiuse deixar para o outono, 
e que será nesa época cando se repoñan as árbores de Viloira.    
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Segue o uso da palabra o sr. García Yáñez quen di que ante o próximo 
vencemento do contrato coa empresa que xestiona o Servizo de Augas do 
Concello insiste na necesidade de remunicipalizalo para aforrar como 
mínimo un 20% no recibo de veciños e veciñas, que sería conveniente que 
antes de tomar unha decisión que nos poida hipotecar por moitos anos a 
auga  do pobo, se iniciase un proceso de consulta popular para debater todas 
as opcións posibles, que é un tema que preocupa como o demostra a 
recollida de firmas levada a cabo na anterior lexislatura e tamén pregunta si 
ademais se lle vai a dar resposta aos 1.800 asinantes que presentaron no 
Concello unha proposta a favor da remunicipalización do servizo. 
 

Di o sr. Alcalde que si en todos os Plenos lle fai a mesma pregunta non lle 
queda outra que contestarlle o mesmo e que como xa dixo hai tres opcións 
nestes momentos: servizo externalizado, remunicipalizar o servizo e no caso 
do Barco seguir no Consorcio de Augas, que é un servizo público, non 
privado, que como xa explicou o outro día, un servizo coordinado por todos 
os Concellos da Comarca e a Deputación Provincial e que el cre no 
concepto de Comarca e en Valdeorras e entende que ese é un bo camiño 
para que os pequenos Concellos galegos presten os seus servizos e con 
moita maior calidade da que o prestarían eles sos, incluídos os que teñen o 
tamaño do Barco, que o Concello do Barco ten máis posibilidades de prestar 
mellor o servizo no Consorcio que so, porque se teñen máis técnicos 
públicos, funcionarios da Deputación Provincial que merecen o mesmo 
respecto que si foran funcionarios do Barco. Remata dicindo o sr. Alcalde 
que, como xa lle explicou, pediulle aos Técnicos da Deputación que vaian 
elaborando un estudo económico para cando a empresa deixe de prestar o 
servizo. 
 

Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que quere 
saber como se atopa a convocatoria das dúas prazas de Policía Local.  
 

Contesta o sr. Alcalde que se está a espera de que a Academia Galega de 
Seguridade convoque o curso na Academia e que unha vez que rematan o 
período de prácticas é cando pasan a ser policías. Di que todo o proceso xa 
rematou no mes de decembro e que están esperando á convocatoria do 
curso, que se está iniciando o proceso de contratación de dous  auxiliares 
para o verán porque non cre que poidan incorporarse os titulares pois como 
moi cedo virán en agosto, que na Oferta Pública de Emprego deste ano 
sacarase unha praza máis, que é a do policía que se xubilou, Javier García 
León, que xa a debería de sacar a Academia Galega de Seguridade, segundo 
o acordo que hai con eles e así evitan todo o proceso que no caso do Barco 
foi tremendo, de centos de horas de traballo dos funcionarios locais. 
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Pide a palabra a sra. Aguado García quen, unha vez concedida, di que 
algúns dos usuarios das instalacións da Piscina Municipal trasladáronlle a 
queixa de que ao pasar dende a piscina a outras instalacións pásase pola 
entrada en aquela zona quédase xeada, que ao parecer débese as portas de 
acceso que non pechan correctamente. 
 

Concédeselle a palabra ao sr. Alonso Araujo, concelleiro delegado en 
materia de deportes, quen sinala que a zona de entrada é unha zona de 
aclimatación polo que non pode ter a mesma temperatura que en calquera 
dos outros locais onde se fai actividades, que as circulacións interiores pasan 
moitas por aí e que é verdade que hai algún problema porque de feito nos 
vestiarios ás veces teñen problemas coas máquinas climatizadoras, ó non 
conseguir a temperatura que teñen que ter e que imaxina que estarán 
mirando estes problemas, que aínda que a piscina non depende do Concello 
senón da empresa que a xestiona trasladaráselle esta queixa.       
 
 
7.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 84/17 ata 
o núm. 144/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 16 e 23 de 
marzo de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 84/17 ata o núm. 144/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
16 e 23 de marzo de 2017. 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez para preguntar polas resolucións números 
98/17 e a 99/17 sobre reposición de legalidade urbanística na avenida de 
Galicia, 63, e que quería saber cómo está o trámite. 
 

Di o sr. Alcalde que cando se fixo a obra da rúa Calabagueiros el díxolle á 
empresa que estaba facendo a obra que provisionara os cascallos detrás de 
Hormigones Valdeorras e que unha vez que estivera feita a obra que os 
levara de alí e que non se volveron a preocupar do tema e o propietario da 
finca como estaban os escombros alí os estendeu facendo un camiño para 
chegar a unhas canceiras da súa propiedade, que o problema foi que botou 
os cascallos de calquera xeito e o deixou amontoado, que o Concello non 
entrou niso e que o expediente se lle abriu ao dono do predio, que logo 
chegou a un acordo con outro industrial para facer alí unha exposición e 
mandóuselle arranxar todo unha vez que ía  a acometer obras alí pero que 
pasou do tema e loxicamente o Concello seguiu co expediente para que ó 
final poida quedar todo ben, que de todas formas mañá preguntará polo 
tema.           
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8.- Dación de conta das sentenzas recibidas nos seguintes 
procedementos: Recurso Apelación 4259/16; P.A. 293/2016 e Recurso 
Suplicación 4041/2016.  
 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos seguintes procedementos: 
recurso apelación 4259/16; procedemento abreviado 293/2016 e recurso 
suplicación 4041/2016, cuxa documentación estivo a disposición dos 
concelleiros. 
 

Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que quere 
preguntar pola Sentenza do procedemento abreviado 293/2016, que é un 
procedemento contra unha empresa de aquí do Barco e segundo dita 
Sentenza o día 7 de febreiro de 2017 celebrouse a vista oral e a 
Administración non asistiu nin se defendeu pese a haber sido emprazada e 
que quería saber o motivo. 
  
Di o sr. Alcalde que o procedemento é por unha multa de tráfico, que houbo 
un fallo no procedemento e non merecía a pena asistir á vista oral porque 
por riba hai que pagar ao avogado que representa ao Concello, que unha vez 
que se revisou o expediente os técnicos viron que había un fallo no 
procedemento, unha notificación non estaba ben feita, e decidiuse non asistir 
porque dende o punto de vista económico non merecía a pena, que non 
sempre se fan as cousas ben sempre e pode haber algún fallo na tramitación 
dun expediente. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 19:45 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 4 DE MAIO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 4 de maio de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando 
xustificada  a ausencia pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Aprobación das actas do Pleno das sesións celebradas os días 23 de 
marzo e 6 de abril de 2017. 
 

Pregunta o sr. alcalde si hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 23 de marzo e 6 de abril de 2017, ao 
non formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron 
aprobadas en votación ordinaria por unanimidade dos dezaseis concelleiros 
asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Contas  relativo a bonificación 
ICIO da C.P. Méndez Núñez,5. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Cultura, Educación e Turismo de 28 de abril de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese social, por concorrer circunstancias previstas nos apartados do 
artigo 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 90% na cota do ICIO. 
 
 
3º Previa inclusión na orde do día, proposición presentada polo grupo 
municipal PSdeG-PSOE relativa a reparación integral da calzada da 
estrada nacional 120, entre o límite da provincia de León e o pk 530 
(Canabal-Lugo). 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o sr. Alonso Araujo quen dá 
lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di: 
 
"A comarca de Valdeorras está unida á capital da Provincia, Ourense, e á veciña 
comarca do Bierzo pola carretera nacional 120, sendo esta a única vía principal de 
entrada e salida neste territorio. 
Ao longo de máis de 90 km de traxecto, a carretera N-120 atópase nunha situación 
de deixadez e abandono por parte dos responsables do seu mantemento. Fochancas,  
badéns, irregularidades na planeidade do firme, gretas, fisuras e desniveis, son 
algúns dos danos que, de xeito contínuo,  van aparecendo a medida que avanzamos 
por este tramo da carretera, e que o están a converter  nun lugar moi perigoso para 
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circular,  no que calquera día se vai a producir un accidente grave se non se lle dá 
unha solución urxente. 
Esta carretera, cun tránsito medio diario de máis de 7.000 vehículos na zona do 
Barco de  Valdeorras, e cunha media de máis de 4.000 vehículos no resto dos 
tramos,  é a principal vía  de comunicación de Valdeorras  co resto de Galicia e de 
España.  Por ela sae aos mercados unha parte moi importante do PIB da provincia 
de Ourense e de Galicia,  a través da lousa e do viño.  Tamén é o paso obrigado 
para toda a comarca do Bierzo na súa comunicación co sur de Galicia e co norte de 
Portugal. E cada vez está a ser máis transitada por ambulancias e por pacientes da 
comarca  de Valdeorras, que debido aos recortes na sanidade e á concentración de 
servizos nas cabeceiras das áreas sanitarias, se teñen que desprazar con máis 
asiduidade aos hospitais de Ourense  e de Vigo. 
Entre os anos 2004 e 2006 leváronse a cabo unhas importantes actuacións na 
mellora da calidade e da seguridade da N 120, con máis de 17 M € de inversión,  
coa construcción do terceiro carril en varios tramos e co reafirmado total ao longo 
de 85 km entre  Valdeorras e Os Peares.  Desde esas datas e ata hoxe, as actuacións 
máis relevantes levadas a cabo polo ministerio de Fomento supuxeron unha 
inversión de 323.208 € na estabilización de taludes entre Monforte e Ourense e 
outra de 241.997,60,  para bacheado da calzada nas comarcas de Valdeorras e 
Quiroga, incluindo neste último presuposto o bacheado da N-536 entre O Barco e 
Sobradelo. 
Dos recortes nos investimentos en materia de obra pública aplicados pola Goberno 
Central nos últimos anos non se salvou o mantemento das estradas. Isto está a 
provocar un deterioro progresivo das vías de titularidade nacional, maior risco de 
accidentes poñendo en perigo vidas humanas, maior incomodidade e inseguridade 
dos usuarios, maior desgaste e máis avarías nos vehículos e maior consumo de 
combustible. 
Abundando un pouco máis na situación de incomodidade e perigosidade na que se 
atopa a carretera N 120, fai unhos días o Ministerio de Fomento decidiu pintar 
unha liña contínua ao longo de 35 km, en dirección a Ourense, entre o concello de 
Sober e a cidade de Ourense, polo que, durante 35 km, agás a subida á Guítara, non 
existe ningún punto deste tramo no que se poida levar a cabo un adiantamento. 
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello do Barco, dada a 
importancia que ten esta falta de acción do goberno central, e as consecuencias que 
a situación lles crea aos concellos afectados, a aos que están na súa zona de 
influencia, propón ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguintes 
ACORDOS: 
 

Instar ao Goberno Central a: 
 

1.- Que, con carácter inmediato e de urxencia, inicie os trámites que sexan 
necesarios para dotar economicamente as partidas oportunas que permitan 
licitar e levar a cabo a rehabilitación integral do firme da calzada da N 120 
entre o límite da provincia de Ourense e o PK 530. 
2.- Que leve a cabo as actuacións necesarias para que no tramo entre Sober e 
Ourense se poida dotar á carretera N 120 de espazos seguros de adiantamento 
tanto nun sentido coma no outro, a unhas distancias non maiores ás que se 
atopa o terceiro carril nos tramos nos que este se habilitou. " 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo está a favor da Moción, que 
comparten os argumentos que dá o voceiro do Partido Socialista e que 
tamén sofren as súas consecuencias, aínda que quere destacar a súa visión 
da incidencia dos posibles orzamentos do Estado para este ano na provincia 
de Ourense que ao seu xuízo marxinan por completo a N-120, pois gastan 
3.700.000€ en facer a variante do norte de Ourense o que significa que 
sacan a N-120 do río Miño e a desvían para que non pase por alí, co que 
Ourense vai recuperar unha avenida que pode ser a máis bonita de Ourense, 
e que con respecto da N-120 hai unha previsión, que cualifica de pedrea, de 
700.000€ que, di o concelleiro, xa se verá si se concreta cando se executen 
nos orzamentos e que é para facer o enlace da Rúa, co que están de acordo, 
pero que hai que comparalo coas grandes inversións que pensa facer o 
Estado en Ourense neste ano, citando o sr. García Yáñez, entre outros 
exemplos, 461.000.000€ para o AVE, para a A-56 unha estrada de 4 km que 
vai ter que unir o Polígono de San Cibrao coa autovía Vigo-Madrid 
10.000.000€, para a sede en Ourense da Confederación Hidrográfica Miño-
Sil 9.500.000€, para facer unha nova biblioteca e un novo arquivo de 
Ourense 5.700.000€ ou para a rehabilitación da Praza de Abastos de 
Ourense 3.500.000€. Di o sr. concelleiro que tíñanse que prever que o resto 
da provincia de Ourense tamén ten necesidades, que en cuestión de 
infraestruturas a Valdeorras, Quiroga, Monforte lle interesa a N-120 como 
paso previo para a futura autovía, da que se prevé licitar un pouco máis de 
cinco millóns para o tramo de O Barco  - A Veiga de Cascallá e que hai que 
ver si se executa. Remata dicindo o sr. García Yáñez que a moción 
presentada é moi clara aínda que habería que insistir nos Presupostos Xerais 
do Estado e a auténtica desgana con que tratan ao provincia de Ourense fóra 
da súa capital e que están moi ben que boa parte se concentre en Ourense 
por ter maior poboación pero iso non significa que se teña que abandonar o 
rural da provincia, polo que o seu Grupo vai votar a favor da moción 
presentada. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que xa tiñan coñecemento desta Moción 
porque o sr Alcalde xa o comentara na Comisión informativa, aínda que 
soamente se falara do punto número 2 da Moción e que o que se solicita no 
punto número 1 vai a remolque, que chega tarde en tres meses, xa que no 
mes de marzo o PP rexistrou unha proposición non de lei na que solicitan ao 
Ministerio de Fomento a rehabilitación estrutural do firme da estrada N-120, 
especialmente no tramo dende Valdeorras a Monforte de Lemos, 
continuando cos traballos de desmontes e saneamentos de rocas para 
impedir desprendementos. Di o concelleiro que aínda que existe un proxecto 
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para a A-76, ata que dito proxecto se converta pouco a pouco en realidade é 
necesario que a N-120 estea nas mellores condicións para o seu uso seguro e 
eficiente xa que segue a ser a vía máis importante de comunicación da 
Comarca de Valdeorras coa capital da Provincia, coas principais cidades de 
Galicia e coa Comarca veciña do Bierzo, que por suposto que o voto do seu 
Grupo vai a ser a favor. 
 
Toma a palabra o sr. Alonso Araujo para dicir que na Moción non se 
incluíron algúns datos como que a N-120 é unha estrada que xurde en 
Logroño e finaliza en Vigo, que en máis de 600 km atravesa todo o norte de 
España e que deses quilómetros que ten os 140 km que van dende 
Villamartín de la Abadía no Bierzo a Ourense, son os únicos que non teñen  
ningunha alternativa de poder circular por outro tipo de vías como no resto 
de quilómetros que si que teñen alternativas, tanto de autovías como de 
autopistas. Di o voceiro que hai un informe do ano 2016 da Asociación 
Española de Carreteras que é terrorífico polos datos tan tremendos que 
aporta en canto ao deterioro das estradas en España nos últimos anos, sobre 
todo dende o ano 2011, e que no informe din que se necesitaría unha 
inversión en España duns seis mil seiscentos millóns de euros para poñer en 
orde todas as estradas tanto nacionais como autonómicas para unha rede a 
nivel estatal de 25.974 km. Di o concelleiro que o PSOE non vai a remolque 
como dixo o voceiro do PP, pois en febreiro do ano actual o Partido 
Socialista nas Cortes de Madrid presentou unha proposición para 
presupostar uns dous mil millóns de euros a nivel nacional para arranxar 
todas as estradas e entre elas estaba a N-120. Di que tamén quere dar un 
dato interesante que é que o ano pasado, aínda que os orzamentos xerais do 
Estado foron aprobados en xullo ou agosto, presupostáranse para Galicia mil 
trescentos sesenta e tres millóns de euros para execución de todo tipo de 
actuacións e desa cantidade só se investiron cincocentos oitenta e seis 
millóns, é dicir, un 43%, polo que deses oitocentos millóns que quedaron 
sen investir so farían falta entre dez e quince millóns para o arranxo da N-
120 e poderíase ter evitado algún accidente como os que ocorreron 
recentemente. Remata o sr. Alonso Araujo dicindo que con esta Moción non 
se está pedindo nada extraordinario soamente que arranxen a única arteria 
que temos de comunicación tanto de saída como de entrada á Comarca de 
Valdeorras, que ademais hai que ter memoria pois parece ser que cando 
queremos que nos arranxen algo sempre temos que saír ás rúas, como pasou 
no 2005 ou 2006 que houbo que cortar a N-120 para que se arranxara. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 

Instar ao Goberno Central a: 
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1. Que, con carácter inmediato e de urxencia, inicie os trámites que 
sexan necesarios para dotar economicamente as partidas oportunas que 
permitan licitar e levar a cabo a rehabilitación integral do firme da 
calzada da N120 entre o límite da provincia de Ourense e o PK 530 
 

2. Que leve a cabo as actuacións necesarias para que no tramo entre 
Sober e Ourense se poida dotar á carretera N120 de espazos seguros de 
adiantamento tanto nun sentido coma no outro, a unhas distancias non 
maiores ás que se atopa o terceiro carril nos tramos nos que este se 
habilitou.  
 
           
4º Previa inclusión na orde do día, proposición presentada polos 
voceiros do  PSdeG-PSOE, PP e Riada Cidadá relativa á felicitación a 
dous empregados municipais polo traballo desenvolvido no rescate 
dunha persoa o día 22 de marzo de 2017. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, pola Presidencia dáse 
lectura a proposición presentada que copiada literalmente di: 

 
"O 22 de marzo deste ano, unha veciña do Barco de Valdeorras caeu a un pozo 
artesiano con auga, nunha finca da rúa Eulogio Fernández. Ao lugar acudiron, entre 
outros servizos, os axentes da Policía Local de servizo durante esa xornada, así 
como os membros do Grupo de emerxencias Supramunicipal que se atopaban de 
garda. 
Co fin de rescatar á veciña, un dos axentes da policía local que se atopaban no 
lugar, José Mondelo Mateo, baixou ao fondo do pozo, onde permaneceu durante o 
tempo necesario para manter con vida á veciña accidentada e proceder ao seu 
rescate. Nestas tarefas tamén colaborou de xeito determinante o integrante do Ges 
Fernando Valcarcel. 
Ambolosdous traballaron arreo e ata arriscaron a súa vida para axudar á veciña, que 
finalmente foi rescatada e trasladada ao Hospital Comarcal Valdeorras polos 
servizos sanitarios. O axente da Policía Local José Mondelo sufriu unha lesión no 
ombro, da que aínda se está a recuperar. 
Por todo o exposto, os voceiros do Concello do Barco de Valdeorras someten á 
consideración do Pleno Municipal a presente MOCIÓN, solicitando a adopción do 
seguinte ACORDO: 

1) Felicitar publicamente aos dous traballadores municipais mencionados, 
polo seu traballo neste rescate, no que participaron de xeito decidido, 
arriscando a súa integridade física. 

2) Deixar constancia desta actuación nos seus expedientes para que sexa tida 
en conta, de ser o caso, para futuras felicitacións ou homenaxes." 

 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que como xa se ve, está de acordo coa Moción 
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que saíu do conxunto da Corporación, que o seu Grupo pensa que igual que 
os traballadores municipais están sometidos a un código de disciplina máis 
ou menos severo, tamén hai que agradecerlle o bo traballo que fan cando se 
necesita e máis cando poñen en risco a súa integridade física. Di o voceiro 
que lle gustaría, aínda que non pode ser por problemas legais, que quedara 
constancia no expediente para que constara en futuras promocións, que 
foran un mérito máis en futuras promocións dentro destes corpos, que iso 
serviría de exemplo aos compañeiros e de respecto dos veciños de cara ao 
traballo que fan os traballadores municipais, que moitas veces non é 
apreciado na súa calidade. Di o sr. García Yáñez que o seu Grupo pensa que 
os traballadores municipais fan un traballo necesario, pois sen eles non 
funcionaría o pobo e por iso pensan que é de lei agradecerlle o traballo que 
fan. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que están totalmente de acordo que dito e que 
pensan que este recoñecemento é ó mínimo que se pode facer por estas dúas 
persoas. 
 
Di o sr. Alcalde que a propia Moción o di todo, que foi unha actuación 
decidida por parte destes dous traballadores municipais e polo tanto que é 
xusto que dende o Concello se teña en conta, que cando se decidiu facer isto 
efectivamente se atoparon cunha lexislación e uns regulamentos que non 
permitían outro tipo de recoñecemento público, aínda que é cuestión de 
miralo dende o punto de vista legal para que si volve a darse unha situación 
semellante se poida dar outro tipo de recoñecemento máis oficial sobre todo 
para o seu currículo. Remata o Presidente felicitando e dándolles parabéns  
aos dous traballadores, aínda que un deles non puido estar presente nesta 
sesión por tocarlle quenda no traballo e  preferir o traballador non 
interromper temporalmente o exercicio das súas funcións aínda que o tiña 
autorizado. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
  

1) Felicitar publicamente aos dous traballadores municipais 
mencionados, polo seu traballo neste rescate, no que 
participaron de xeito decidido, arriscando a súa integridade 
física.   

 

2) Deixar constancia desta actuación nos seus expedientes para que 
sexa tida en conta, de ser o caso, para futuras felicitacións ou 
homenaxes. 
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FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1.- Dación de contas do período medio de pago correspondente ao 
primeiro trimestre de 2017. 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores  do primeiro 
trimestre do ano 2017, que é de 19,92 días. 
 
 
2.- Dación de contas da execución trimestral do ano 2017. 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do ano 2017.  
Di o sr. Alcalde que o que se está a facer é poñer a disposición dos señores 
concelleiros practicamente toda a documentación que pode ser interesante 
para facer a labor de control ao Grupo de Goberno. 
 
 
3.- Dación de contas da morosidade do primeiro trimestre de 2017. 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do primeiro trimestre 
do ano 2017, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
4.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 145/17 
ata o núm. 209/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 31 de 
marzo e 6 e 20 de abril de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 145/17 ata o núm. 209/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
31 de marzo e 6 e 20 de abril  de 2017. 
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez para preguntar a qué se refire a 
Resolución núm. 183/17. 
 
Di o sr. Alcalde que nos obradoiros de emprego participan varios Concellos 
e a Xunta corre con todos os gastos de persoal e os Concellos cos gastos de 
materiais, que neste caso fíxose cargo deses gastos o Concello do Barco ó 
ser o xestor de todo o proxecto, que entón os demais Concellos, os de 
Vilamartín, Petín e A Rúa, deben ingresar a parte que lle corresponde o que 
fixeron no mes de outubro pero ó final fixeron máis gastos que os previstos 
inicialmente e houbo que requirilos para que ingresaran a cantidade 
adebedada pois esa cantidade xa a pagara o Concello do Barco.   
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Pide a palabra o sr. García Yáñez para preguntar pola Resolución nº 160/17 
e en relación coa resolución o concelleiro sinala que o obradoiro de emprego 
dos catro Concellos: o Barco, Vilamartín, A Rúa e Petín, se chama 
"Valdeorras activa" e consta de 12 alumnos en albanelería e en carpintería 8 
alumnos. Di que no Barco pénsase acometer melloras no Pavillón Novo e no 
Pavillón Vello, arranxo dunha praza en Alixo, cubre contedores, etc., que o 
obradoiro vai a custar 279.000€, segundo está presupostado, que se supón 
que se sufragará mediante subvencións da Xunta e que en canto ao material 
que é diverso o Concello vai a aportar 40.777€. Di o concelleiro que a el o 
que lle preocupan primeiro é, por curiosidade, cánto aportan os outros 
Concellos e despois que pensa que hai que darlle unha volta aos obradoiros 
de emprego, porque non se pode estar ano tras ano formando a xente en 
albanelería e en carpintería sen ningún futuro a medio prazo, e que xa nun 
pleno falouse diso e que el propuxo que se fixeran cursos que viñeran ben 
para o Concello, como podería ser de electricidade ou de fontanería. 
 
Di o sr. Alcalde que a idea é boa pois algo similar lle transmitiu ao 
Conselleiro de Economía o pasado 19 de abril cando se reuniu con el, que 
efectivamente os obradoiros teñen moitas lagoas, o que xa teñen comentado 
na FEGAMP, como por exemplo que non permiten facer cursos innovadores 
e necesarios nun momento determinado por non ter un local habilitado para 
iso, que o Concello do Barco intentou facer un curso de restauración para 
cociñeiros e camareiros que é necesario nesta comarca e para elo queríase 
utilizar o comedor e as cociñas do Instituto Martaguisela, que están baleiras 
dente o martes ata o venres, e que non se autorizou por non ser instalacións 
municipais, que tamén se intentaron facer cursos sobre a vide no laboratorio 
do Instituto Lauro Olmo e tampouco se autorizou por non ser municipal e 
que ó van ter reunións entre a Consellería e a Fegamp para poder arranxar 
todas estas cuestións, porque é necesario cambiar o sistema. En relación coa 
cantidade que pon cada Concello participante no obradoiro sinala o Alcalde 
que non sabe cánto é e que mañá comunicaralle os datos.     
        
   
5.- Dación de conta do levantamento de reparo da resolución 161/2017 
(incremento xornada de dúas auxiliares de biblioteca). 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo da Resolución 161/2017 
de data 26 de marzo de 2017 (“expediente incremento xornada de dúas 
auxiliares de biblioteca). Di o sr Alcalde que como xa se comentou na 
Comisión informativa respectiva, ás auxiliares de biblioteca se lles ía a 
aumentar a xornada laboral para poder abrir polas mañás e polas tardes a 
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biblioteca, pero todo iso necesita un proceso que leva un tempo e non se 
puido facer por falta de persoal na Intervención.  
 
 
6.- Rogos e preguntas.  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que vai a 
facer catro preguntas, que a primeira é que parece que o Concello está 
potenciando o Camiño de Inverno do Camiño de Santiago e que a el lle 
preocupa que por onde pasa nalgúns sitios estea bastante deteriorado, e por 
riba sitios que son emblemáticos dentro de Valdeorras, como por exemplo a 
igrexa da Proba, que non é monumento nacional pero que é a igrexa 
románica mellor conservada de Valdeorras, que todo ó redor da igrexa está 
parcialmente abandonado, polo que o Concello debería arrombar o lugar.    
 
Di o sr. Alcalde que está de acordo, que de feito xa se pensou facer unha 
actuación alí, incluso poñendo un gráfico ou un panel explicativo para os 
peregrinos que pasen, que se arranxará en breve. 
 
Continúa o sr. García Yáñez coa segunda pregunta e di que ó lado dese 
lugar hai unha urbanización chamada Dona Mencía, que está a medio facer 
e a medio ocupar, e no parque infantil hai unha arqueta que leva moito 
tempo rota e é das grandes, que iso pode provocar problemas aos veciños 
polo que o Concello debería arranxala. Di o concelleiro que dentro desa 
urbanización hai un problema moito maior que é que como está 
semiabandonada hai terreos privados sen pechar e están cheos de maleza, e 
o problema é que esa maleza está ocupando a parcela onde está situado o 
depósito de gas que da servizo a toda a urbanización, polo  que lle pide ao 
Concello que lle esixa aos propietarios desa urbanización que a limpen pois 
pode causar un accidente ou problema grave de seguridade. 
 
Di o sr. Alcalde que o problema da arqueta vaise a mirar porque roubaron a 
tapa. Di que efectivamente hai un problema con esa urbanización que en 
principio vai a ser de Abanca e que xa tivo unha conversa con eles e que 
unha vez que rematen o edificio da rúa Pérez Lista espera que rematen a 
obra desa urbanización e desaparezan todos os problemas. Di o Alcalde que 
en calquera caso mañá irán os técnicos para que vexan os problemas que hai 
no depósito de gas desa urbanización, que en calquera caso entende que dito 
depósito está dentro dela e entón estaría nun espazo privado, non público.   
 
Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que hai pequenas deficiencias que 
están causando malestar ou problemas tanto visuais como físicos aos 
veciños na rúa Abdón Blanco, que especialmente hai un oco onde estaba 
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plantada unha árbore e provocou a rotura dunha perna a unha rapaza, que 
esa é unha actuación que hai que facer urxente porque poden denunciar ao 
Concello. Prosegue dicindo o concelleiro que como veciño do Barco ten 
certa ligazón sentimental co barrio vello, porque tamén naceu alí, e que 
pensa que a Praza Maior está bastante abandonada e que iso se ve en que hai 
cousas alí que causan mala imaxe como son as xardineiras, que son de ferro 
e están rotas saíndolle ferros por todos os buratos e nese lugar xogan nenos 
e pasea moita xente maior, que el cre que se terían que quitar ou reparalas 
ou poñer unhas novas. 
 
Di o sr. Alcalde que nalgunha Comisión se falou dunha subvención que se 
solicitara á Consellería para varias actuacións a facer por alí e que nela se 
incluía as xardineiras, que xa se ten o prezo delas e que se vai a iniciar todas 
esas actuacións sen esperar a que concedan a subvención, que non hai 
porqué cambiar as xardineiras pois xa se falou cun ferreiro e teñen arranxo. 
 
Di o sr. García Yáñez que vai facer a última pregunta e é que dende fai 
meses coa discusión dos orzamentos el estalle dando voltas aos impostos 
municipais, que quere saber si o sr Alcalde solicitou a revisión do catastro 
por parte da Dirección Xeral do mesmo. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que non, que xa llo dixo nunha reunión de voceiros 
que houbo, que o Concello non lle vai a facer o traballo ao Goberno Central, 
que é o que ten que cumprir coa súa obriga que sabe que non pode haber un 
concello onde a ponencia de valores leve cerca de vinte anos sen revisar, 
que iso prexudica a eses Concellos. Di o Alcalde que o Concello se nalgún 
momento decide que necesita máis cartos e ten que subir o IBI o subirá el 
como se fixo sempre, que cada un faga o seu traballo.            
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que quere 
preguntar sobre a suspensión do Silfest. Di  que como unha calimochada, 
con todos os respectos, se antepón a un evento como é o Silfest, que 
combina música, gastronomía, actividades infantís, etc., e que o ano pasado 
atraeu a moito público, estando completas as reservas dos hoteis e pensións. 
  
Contéstalle a concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta Barreiro, que 
di que vai ser breve porque a organización do Silfest xa deu as pertinentes 
explicacións, que vai explicar o difícil que foi para o Concello decidir que 
facer coa coincidencia de datas, que segundo a organización foi un erro pola 
súa parte porque non se deron conta que podían coincidir coa calimochada. 
Di que non se vai a poñer a discutir si ten máis ou menos valor ou cál se 
debe primar dos dous eventos, porque ata este ano non se tivo que escoller 
entre un e outro, que a calimochada leva oito anos realizándose o último fin 
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de semana de agosto e o Silfest leva dous anos realizándose o terceiro fin de 
semana, é dicir, o fin de semana anterior á celebración da calimochada, e 
nunca houbo problemas, que como ben explicou o representante da 
organización do Silfest, por un erro que eles cometeron coincidiron os dous 
eventos e ó detectalo o Concello se lle comunicou a coincidencia, polo que o 
representante rectificou e pediu desculpas polo erro cometido, que o único 
requisito que pon o Concello ás organizacións ou agrupacións culturais é 
que intenten non solapar as actividades, que neste caso a organización do 
Silfest intentou buscar outras datas de celebración pero ó final preferiron 
non realizar a actividade, que a súa concellería é unha das afectadas pois coa 
celebración do Silfest enchía de actividades e programación durante toda 
unha fin de semana, e ó final ninguén gaña coa suspensión, foi unha 
confusión e tivo este resultado, que ese evento beneficia ao Barco e non se 
debe deixar de celebrar. 
 
Di o sr. Moldes Gómez que o representante do Silfest di nas súas 
declaracións na prensa que non se celebra o evento pola culpa da 
calimochada, e pregunta si non se poden facer os dous eventos. 
 
Di a sra. Pizcueta Barreiro que si se entra nesta dinámica de que calquera 
agrupación cultural poida coller as datas que xa están fixadas vai ser un 
pouco un caos, que o Concello intentou que se buscaran solucións ao 
problema pero que ela non as pode dar, o Concello apoia as celebracións 
pero non as organiza nin as programa. 
         
Prosegue o sr. Moldes Gómez preguntando acerca dos pivotes de fundición 
que están colocados nas beirarrúas, que hai algunhas rúas como na da 
Coruña ou de Pérez Lista que están sen eles, e pregunta o motivo da súa 
ausencia. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que sabe onde faltan, pero que o 
problema agora mesmo é que hai soamente dous obreiros e é inviable 
atender a moitas cousas, que se vai mirar si algunha empresa pode facer o 
traballo e resolver o problema.  
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que pola zona 
da Estación de Autobuses, ó saír da rúa do supermercado Dia e querer 
incorporarse á intersección falta unha sinal vertical de "ceda o paso", que é 
certo que está sinalizado no chan pero case non se ve. 
 
Di o sr. Alcalde que o poñerá en coñecemento da Policía Local. 
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Continúa o sr. Pérez Roca dicindo que nunha Comisión ou no propio Pleno 
xa se comentara que fronte á Administración de Loterías hai un burato, 
xusto na entrada, o que xa ocasionou tres caídas, que habería que arranxalo. 
 
Di o sr. Alcalde que no seu momento fundiuse o chan e os obreiros 
pasáronlle a radial pero segue fundido, que tomará nota diso. 
 
Segue no uso da palabra o sr. Pérez Roca e di que tamén quere facer outra 
reivindicación que xa é vella e é que na zona de Veigamuíños, xunto á 
Igrexa, cando hai algunha celebración alí fórmanse uns atascos 
impresionantes e por riba case non caben os coches, que pensa que con 
pintar de amarelo a zona que vai dende o supermercado Lidl ata a curva que 
vai a Xaogaza alí poderían aparcar seis coches e eliminaríase o atasco. 
 
Di o sr. Alcalde que trasladaralle o problema á Deputación, que é a titular da 
estrada, aínda que ó final rematará arranxando o problema o Concello, que 
os obreiros van dedicar unha semana a pintar e mirarase a ver si se pode 
facer iso. 
 
Afirma o sr. Pérez Roca  que os alcorques do Barco aparecen nun estado 
impresentable. 
 
Responde o sr. Alcalde que se lle encargou a unha empresa a limpeza e que 
o fará mañá ou o luns, que o que ocorreu é que a vexetación saíu toda o 
mesmo día pois fai unha semana no Malecón non brotaran as árbores. 
 
Di o sr. Pérez Roca que levan meses así, dende que se fixo a poda, que a 
zona concreta que vai dende o colexio Condesa Fenosa, o Pavillón de 
Deportes  ata Cedie  se se retiran os coches aparcados dan unha sensación de 
abandono total pois os coches tapan a maleza. 
 
O sr. Alcalde sinala que dende o colexio Condesa Fenosa ata cedie non hai 
ningunha árbore nin alcorque, pero que dende o colexio Julio Gurrirán ó 
mellor si e que o problema da vexetación a día de hoxe existe en todas  
partes, en todas as cidades e que é imposible controlalo. 
 
Di o sr. Pérez Roca que cando se fixo a poda das árbores fíxose mal e co 
peso que deixaron nas gallas agora rebentan e pregunta cántas actuacións 
fixeron os empregados municipais estes días na eliminación desas gallas que 
quedaron colgando, que cre que fixeron moitas. 
 
Di o sr. Alcalde que habería que poñerse de acordo sobre os criterios de 
poda, pois cando se podaba toda a árbore e non se deixaba nada dicíase que 
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había que deixar pólas que tiraran e que lle deran altura á árbore, cando se 
lle deixan polas para gañar altura á árbore resulta que a poda é un desastre. 
 
Di o sr. García Yáñez que despois da polémica levantada e de que o sr. 
Alcalde fala do pouco persoal que ten, quere recordarlle que no derradeiro 
Pleno comprometeuse a sacar a concurso dúas prazas máis de xardinería e 
dúas máis para a brigada de obras, e que parece que corre moita présa 
facelo. 
 
Di o sr. Alcalde que se está traballando niso, que primeiramente tiña que 
entrar en vigor o Orzamento, que entrou a semana pasada, e xa está 
Secretaría co tema e vanse a sacar as prazas que se dixeron. Di que pensa 
que mañá enviarase a proposta aos representantes sindicais, que é o primeiro 
paso que hai que facer, e que incluso tamén se saque unha praza de auxiliar 
administrativo que hai vacante porque hai dous funcionarios de baixa. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:06 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 1 DE XUÑO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:06 
horas do 1 de xuño de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando 
xustificada  a ausencia pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 4 de maio de 
2017. 
 

Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 4 de maio de 2017, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns de 16 de maio de 2017 relativo a inclusión de dous 
bens no inventario municipal e adscrición ao dominio público dun ben 
adquirido como patrimonial. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 16 de 
maio de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que son dous bens que pasaron 
a ser de propiedade municipal e que antigamente eran propiedade da Xunta 
de Galicia. Di que un dos bens é un tramo de estrada que vai dende a N-536 
ata o comezo da estrada que sube ata Santigoso e Prada e que o outro é unha 
casa de planta baixa que era a antiga casa do peón camineiro. Di o 
concelleiro que este asunto se trae ao Pleno para darlle forma administrativa 
ou legal para que eses bens pasen a formar parte do Inventario de Bens 
Municipais. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo está de acordo en que o 
Concello teña máis bens e que se poida gozar deles, aínda que lle gustaría, 
como xa dixo na Comisión, que se actualizara a web do Concello coa 
incorporación de todos os bens que ten o Concello para que poda ser 
consultada polos veciños cando queiran e que o seu Grupo propoñía como 
idea que bolseiros especializados poderían realizar esta tarefa sen que lle 
custe moito ó Concello. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo xa ditaminou favorablemente 
o asunto na Comisión informativa, que está de acordo co que di o voceiro de 
Riada e que van votar a favor.  
 

Di o sr. Alcalde que como xa informou nesa mesma Comisión informativa 
estase pendente dun presuposto dunha profesional do Barco que estaba 
interesada en facer este traballo, e que ó finalizar a Comisión tivo outra 
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reunión con ela e que a redirixiu ao Arquitecto Municipal para que se 
puxeran de acordo. Di que nese traballo hai dúas partes, unha é delimitar o 
que é o patrimonio municipal do solo, e outra dotarse dunha ferramenta 
informática que se poida poñer a disposición de todos os veciños. Di o sr. 
Alcalde que de momento vanse a identificar perfectamente todos os bens e 
despois colgar todos os datos na rede. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 

Primeiro: dar de alta no Inventario de Bens do Concello do Barco de 
Valdeorras, de acordo coas fichas que se achegan onde se describen os 
bens cos requisitos que sinala a lexislación patrimonial, os seguintes 
bens: 
 

- Parcela de 354 m2 situada na avenida Elena Quiroga 28 do Concello 
do Barco de Valdeorras. Linda: norte, avenida de Elena Quiroga e rúa 
da Portela; sur, herdeiros de Laura Esther Álvarez Alejandre e Mª del 
Carmen Fernández Rodríguez; leste avenida de Elena Quiroga; oeste 
rúa da Portela e herdeiros de Laura Esther Álvarez Alejandre. 
Referencia catastral 6475805PG6967N0001EM e 
6475804PG6967N0001JM. Sobre o terreo existe unha edificación, 
antiga casas de legoeiros de planta baixa duns 176 m2 
aproximadamente de superficie construída, segundo os datos da 
dirección Xeral do Catastro. 
 

Mediante este acordo procédese a alterar a cualificación xurídica do 
ben que pasa de ben patrimonial a ben de dominio público adscrito ao 
servizo público con destino a centro social. 
 
- Avenida Elena Quiroga cunha lonxitude de 0,4 km., e actúa como 
variante da N-536 ao seu paso polo núcleo de Viloira. Está delimitada 
entre a Ponte de San Fernando, a estrada autonómica OU-121. 
 
Segundo: expoñer ao público este acordo mediante anuncio no taboleiro 
de edictos da sede electrónica e mediante anuncio no B.O.P. de Ourense 
por quince días hábiles. Para o caso de que non se presentaran 
reclamacións, se entenderá elevada a definitiva a rectificación do 
inventario. 
 
Terceiro: Remitir copia da rectificación á Comunidade Autónoma e á 
Subdelegación do Goberno para dar cumprimento ao artigo 32 do 
Regulamento de Bens das Entidades Locais. 
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3º Ditame da Comisión Informativa de Contas de 26 de maio de 2017 
relativo á bonificación do ICIO solicitada por Acoval S.A. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
26 de maio de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes de especial interese 
ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego segundo o 
artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal do ICIO. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Contas de 26 de maio de 2017 
relativo á bonificación do ICIO solicitada por Eliseo Fariñas 
Fernández. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
26 de maio de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese social, por concorrer circunstancias previstas nos apartados do 
artigo 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 75% na cota do ICIO. 
 
Nestes intres abandona a sesión o concelleiro D.  Enrique Pérez Roca.           

 
5º Ditame da Comisión Informativa de Contas de 26 de maio de 2017 
relativo á bonificación do ICIO solicitada por Pablo Dobao Vega 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
26 de maio de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego segundo o 
artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal do ICIO, dado que se ubica dentro do 
PEPRI de O Barco. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
Reincorpórase á sesión o sr. Pérez Roca. 

 
6º Ditame da Comisión Informativa de Contas de 26 de maio de 2017 
relativo á bonificación do ICIO solicitada por Jesús Manuel Fernández 
Paradelo  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
26 de maio de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes situada no núcleo 
tradicional de Viloira, de especial interese social segundo o artigo 6 da 
Ordenanza Reguladora do ICIO, no referente ao número 8 por 
atoparse dentro do ámbito de mellora ou rehabilitación de vivenda en 
núcleo rural de Viloira pero non no relativo ao 8A por non tratarse de 
actuacións en vivenda. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 75% na cota do ICIO segundo o 
exposto anteriormente. 
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7º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, Proposición do 
Concelleiro Félix García Yáñez (Grupo Mixto-Riada) relativa á 
necesidade de manter en bo estado ecolóxico as ribeiras do Sil. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, di o sr. Alcalde que aínda 
que están de acordo co fondo da cuestión que se propón, dende o punto de 
vista técnico sobre quen ten as competencias sobre a  proposta que se vai a 
facer o voceiro do Partido Socialista presentou unha emenda, da que se lle 
entregou copia aos voceiros, no sentido de cambiar en vez de asumir o 
Concello esa obriga de facer as actuacións que se piden nas que non é 
competente, substituír esa asunción de obrigas por parte do Concello pola de 
instar aos organismos competentes para que asuman as súas 
responsabilidades e que segundo o Regulamento si o impulsor da Moción, 
neste caso o voceiro de Riada, acepta a emenda xa se discute a Moción coa 
inclusión da emenda. 
 
Toma a palabra o sr. Alonso Araujo para dicir que a emenda inclúe antes 
dos acordos o seguinte liña "Instar ao órgano competente que proceda a:.." 
e ó final dos acordos cámbiase no número 4 o de "Denunciar o papel da 
CHM-S..."  por "Solicitar á CHM-S....". 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está de acordo coa emenda de modificación 
presentada, dando lectura á Moción xa coa emenda incluída, que copiada 
literalmente di: 
 
"O artigo 45 da Constitución establece o dereito das persoas a gozar do medio 
ambiente. Ademais manda aos poderes públicos defender a utilización racional e o 
deber de conservalo co fin de protexer e mellorar a calidade de vida derivada da 
indispensable solidarizade colectiva. 
O dereito cidadá no medio ambiente tamén está recollido en proclamas da ONU 
como necesario para vivir nun  ambiente adecuado para o benestar e a saúde. Na 
Declaración de Río de Xaneiro sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento 
(1992); na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano (1972); no 
Protocolo de Kyoto (1997); na Declaración Universal de Dereitos Humanos 
Emerxentes (2004); no Acordo de París sobre o Cambio Climático (2015), 
recoñecese o dereito  habitar o planeta e ao medio ambiente. 
Os ríos e as súas ribeiras participan da solución de gran número de servizos, son 
necesarios para manter a diversidade biolóxica, e forman gran parten do noso 
patrimonio ambiental e paisaxístico. Os ecosistemas de ribeira son os que máis 
sufriron e sofren as presións das actividades humanas e hai que protexelos. 
O noso concello, O Barco de Valdeorras, asentado en abundantes acuíferos, o 
recorre o río Sil e os seus afluentes: Galir, Cigüeño, Forcadela, Mariñán, Candís, 
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Fortillón, Valado...., que producen un potencial ambiental de gran calidade, e a 
identidade histórica do municipio. 
Máis o estado destes ríos é deficiente: contaminación das augas, vertedoiros 
ilegais, abandono dos mecanismos de control, degradación das ribeiras, o que 
provoca as periódicas queixas dos veciños sobre a sucidade e malos cheiros. 
Situación que tamén se da por problemas da depuración das augas arriba da bacía 
do Sil: comarcas do Bierzo e a Cabreira, abandono dos sistemas de control da 
industria da pizarra, e falla de supervisión dos encoros das hidroeléctricas.    
O noso concello naceu dunha relación  histórica de confluencia co río Sil, que foi 
durante séculos o que deu unidade económica e administrativa á comarca de 
Valdeorras da que formamos parte, e dos pequenos afluentes que facilitaron os 
recursos agrarios e gandeiros para manter e estabilizar a poboación. 
A Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, 
promove a restauración ecolóxica dos sistemas ambientais, incluídos os das 
ribeiras, coa finalidade de recuperar o  medio ambiente dos ríos, destacando a 
función ecolóxica e o mantemento da paisaxe fluvial. 
E o pleno da Deputación de Ourense acordou por unanimidade en marzo do 2011 
unha moción na que reclamaba a posta en pé dun plan director para os ríos Sil e 
Miño. Iniciativa que intentaba por en valor e potenciar os aspectos naturais, 
económicos e culturais dos seus contornos. 
Un concello como o noso, con superávits económicos anuais, non pode 
desentenderse dunha parte da súa esencia: os ríos e a auga. Vertebradores eixos 
naturais e sociais que son necesarios recuperar e integrar na identidade colectiva da 
cidadanía. 
 
Por todo iso RIADA propón ao pleno a aceptación dos seguintes: 
 

ACORDOS: 
 

Instar ao órgano competente que proceda a: 
 

1- Iniciar o saneamento e restauración ecolóxico forestal dos arroios e do río Sil ao 
seu paso polo territorio do municipio. 
2- A posta en valor dos entornas dos arroios e o río Sil: recuperación de 
instalacións etnográficas; limpeza das sendas de pescadores; desfeita das 
intervencións e agresións efectuadas nos ríos Valado, Cigüeño e Mariñán. 
3- Planificar a longo prazo, implicando ao resto dos concellos, para converter as 
ribeiras do Sil nun amplo parque natural, un "bosque de ribeira" cun "camiño 
verde" que discorra por toda a comarca. 
4- Solicitar á CHM-S que facilite e colabore nas actuacións de limpeza, 
rehabilitación de couces, dragado do Sil, conservación e potenciación da praia 
fluvial do Malecón."  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que non sabían nada da emenda, que falaron 
dela co voceiro de Riada e que o seu Grupo está de acordo coa modificación 
e co que se pide na Moción. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE o 
sr. Alonso Araujo que di que despois de que se aceptou a emenda presentada 
por eles loxicamente van votar a favor da moción, que quere recordar que 
dende o propio Concello, independente das actuacións levadas a cabo pola 
Confederación Hidrográfica Miño-Sil, o actual equipo de goberno, entre 
outras actuacións, recuperou a parte inferior do Río Sil na súa zona do 
Malecón, o tramo que ven dende as piscinas ata o edificio do Casino con 
todo ese paseo e praia fluvial, a poda e tala das árbores perigosas que 
afectaban á zona da praia fluvial, a limpeza das illas dende As Cortes ata 
abaixo, apertura da senda dende a pasarela do  Salgueiral ata Viloira, roza e 
limpeza na zona do Campiño, a senda peonil dende o Mariñán ata a Praia de 
Ouro, e que proximamente vaise preparar a zona do dique que está na parte 
baixa da Praza Maior. Remata dicindo o sr. Alonso Araujo que o Concello 
dende as posibilidades que ten e ás veces coa axuda da propia 
Confederación Hidrográfica, está continuamente actuando nas beiras do río 
Sil e facendo labores que moitas delas non lle corresponde facer.   
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 
Instar ao órgano competente que proceda a: 
 

1- Iniciar o saneamento e restauración ecolóxico forestal dos 
arroios e do río Sil ao seu paso polo territorio do municipio. 

2- A posta en valor dos entornas dos arroios e o río Sil: 
recuperación de instalacións etnográficas; limpeza das sendas de 
pescadores; desfeita das intervencións e agresións efectuadas nos 
ríos Valado, Cigüeño e Mariñán. 

3- Planificar a longo prazo, implicando ao resto dos concellos, para 
converter as ribeiras do Sil nun amplo parque natural, un 
"bosque de ribeira" cun "camiño verde" que discorra por toda 
a comarca. 

4- Solicitar á CHM-S que facilite e colabore nas actuacións de 
limpeza, rehabilitación de couces, dragado do Sil, conservación e 
potenciación da praia fluvial do Malecón.  

 
 
8º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, Proposición do 
Grupo Municipal Socialista relativa ás axudas ó sector vitivinícola 
afectado polas xeadas do 26 e 27 de abril de 2017 na Comarca de 
Valdeorras. 
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Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o sr. Alonso Araujo quen dá 
lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di: 
 

"Os pasados días 26 e 27 de abril, as xeadas máis fortes e destrutivas que se 
recordan nos últimos 50 anos arrasaron gran parte da produción vitivinícola da 
provincia de Ourense, e entre ela a dos viñedos de Valdeorras. Nalgún dos 
concellos que forman parte da denominación de orixe, a devastación afectou ó 90% 
da superficie amparada. 
Esta situación provocará unha diminución moi importante, cando non total,  nos 
ingresos dos agricultores que viven desta actividade, de por se xa baixos neste 
sector económico, e máis tendo en conta que a meirande parte dos labregos non 
dispón de ningún seguro que cubra estas catástrofes.  A perda de ingresos poderá 
afectar á viabilidade de moitas explotacións e mesmo poñelas en vías de 
desparición. 
A DO Valdeorras conta con 1.180 Ha de viñedos inscritas, amparando a 43 
bodegas elaboradoras-embotelladoras e a 1.315 viticultores.  A poboación asociada 
directamente ao sector, e que depende economicamente do mesmo  ( laboreo das 
viñas, podas, tratamentos  fitosanitarios, vendimas, bodegas , etc ) , está arredor das 
1.200 persoas. 
  A actividade vitivinícola é, detrás da lousa,  a segunda actividade económica máis 
importante da comarca. Nas dúas últimas campañas, 2014-2015 e 2015-2016, o 
sector facturou 23.719.986 € e 24.579.294 €, respectivamente.  
Segundo o informe elaborado polos técnicos do Consello Regulador da DO 
Valdeorras, hai 743 Ha afectadas pola xeada, o que supón o 63% da superficie total 
da denominación de orixe. Por outra banda, dada a alta fragmentación dos viñedos, 
con pequenos produtores e con parcelas diseminadas, os viticultores afectados  pola 
diminución parcial ou total na colleita prevista acadan o 80% dos inscritos na DO 
(máis de 1.000 ). A estimación da perda na DO Valdeorras elévase a 6.724.000€. 
 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello do Barco propón ó 
Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 

Instar ó Goberno Central, á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial de 
Ourense,  a: 
 

1.- Creación dunha liña de axudas directas aos produtores afectados, cuns importes, 
polo menos  semellantes aos aprobados  no ano 2016 para paliar os efectos da 
saraiba na DO Ribeira Sacra. 
 

2.- Condonación das cotas pagadas á seguridade social polos produtores afectados 
segundo as perdas sufridas. 
 

3.- Reestruturación total das pólizas de seguros agrarios adaptadas á realidade 
agrícola galega. 
 

4.- Posta en marcha dunha liña de créditos con interés cero  a disposición  daqueles 
produtores afectados polas xeadas. 
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5.- Posta en marcha de campañas institucionais de promoción dos viños de 
Valdeorras nos mercados de referencia, que axuden a evitar a perda de 
posicionamento das marcas da DO debido á diminución do volume pola caída da 
produción." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que quere expoñer o que o seu Grupo pensa sobre a situación do 
campo valdeorrés con respecto ás últimas inclemencias meteorolóxicas que 
tanto lle afectaron. Di que o día 17 de agosto do ano 2016 as comarcas de 
Terra de Lemos e de Castro Caldelas, pertencentes á Denominación de 
Orixe "Ribeira Sacra" sufriron unha forte inclemencia meteorolóxica de 
pedrazo que se botou a perder gran parte da colleita e que con data 25 de 
agosto o Consello da Xunta reuniuse e aprobou unha liña de axuda por un 
importe de 500.000€ para compensar a perda da produción dos viticultores 
afectados que non tiveran contratada ningunha póliza de seguros, e 10.000€ 
máis destinados aos Concellos para arranxo das pistas vitivinícolas 
afectadas, que nese mesmo Consello da Xunta acordouse solicitar ao 
Goberno central a declaración de zona de emerxencia para as zonas 
afectadas. Prosegue dicindo o voceiro que o 6 de xullo de 2016 a Comarca 
de Valdeorras, sufriu exactamente os mesmos danos nos viñedos por mor do 
pedrazo, e que o mesmo ocorre cos viñedos da Comarca de Trives o día 17 
de xullo de 2016, que uns días despois o Delegado da Xunta na provincia de 
Ourense reuniuse cos adegueiros e os alcaldes dos concellos de Trives e 
Manzaneda solicitando primeiro a declaración de zona catastrófica, segundo 
a compensación polos danos aos agricultores e terceiro axudas ou 
investimentos nas pistas de acceso ás zonas agrarias en produción e que a 
contestación á tales peticións foi negativa por parte da Xunta de Galicia.  
Prosegue dicindo o concelleiro que os pasados días 26 e 27 de abril do ano 
actual, as xeadas volveron a destruír parte do viñedo valdeorrés polo que por 
segundo ano os viticultores da Comarca perden unha parte importante da 
súa produción, que Riada entende que de non atender as demandas para 
resarcir parte das perdas dos agricultores integrados na D.O.Valdeorras 
produciríase por parte da Xunta de Galicia un gran prexuízo aos veciños 
agricultores valdeorreses que verían primar só unha zona vinícola galega, a 
Riberia Sacra, en detrimento da libre competencia e igualdade de 
condicións. Remata dicindo o sr García Yáñez que esta falla de apoios 
obedece a unha política agraria discriminatoria, a unha práctica política 
institucional que confirma o funcionamento partidista da Xunta e que ante 
esta situación de desamparo institucional dos labregos e produtores 
vinícolas de Valdeorras o seu Grupo vai votar a favor da Moción 
presentada.    
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que se presenta tarde a Moción pois a xeada 
que afectou ao sector vitivinícola foi no mes de abril e xa no mes de maio o 
Parlamento de Galicia instou á Xunta a habilitar todos os mecanismos para 
que os técnicos especializados puideran asesorar a todos os viticultores, 
realizar todas as actuacións precisas para a consideración das xeadas da 
última semana de abril de 2017 como fenómeno adverso, como paso previo 
á posible concesión de axudas aos produtores afectados para reparación dos 
danos causados, dirixirse ao Goberno de España para que o Ministerio de 
Facenda tome en consideración os danos causados pola xeadas a efectos de 
minorar o rendemento resultante do método de estimación obxectiva 
aplicable ao IRPF dos viticultores afectados, dos anos 2017 e 2018, dirixirse 
ao Goberno español para que a Seguridade Social tome en consideración os 
danos causados pola xeada a efectos de establecer modificacións ou 
moratorias sen intereses dos pagos que deben facer os viticultores afectados 
nos anos 2017 e 2018, en colaboración coas entidades financeiras públicas 
ou privadas establecer convenios para financiar a perda de ingresos dos 
viticultores afectados, habilitando préstamos a custe cero e con prazos 
adecuados de devolución, impulsar a contratación de seguros contra xeadas 
e outros riscos excepcionais que afecten ás explotacións agrícolas, que nas 
axudas para a mellora das explotacións agrarias se prime especialmente a 
implantación de sistemas antixeadas, que nas axudas para plantación de 
novos viñedos se conceda prioridade ás plantacións que se realicen naquelas 
zonas que polas súas características de altitude, de orientación e de 
ventilación estean menos expostas ás xeadas. 
Prosegue facendo uso da palabra o sr. Moldes Gómez para dicir que sobre o 
punto número 1 da Moción, os señores concelleiros saben que tanto a 
Conselleira como a Ministra dixeron que non ía a haber axudas directas 
porque van en contra da normativa europea. 
 
Concédeselle a palabra o sr. Alonso Araujo quen fai uso dela para dicir que  
é verdade o que dixo o voceiro de Riada, que segundo a orde de 19/09/2016 
se concedían subvencións ou axudas directas sen máis, por importe de 
500.000€, que naquel momento a Conselleira mantiña aquela frase de que 
"aquilo que é asegurable non é subvencionable" pero que iso foi  só ata que 
chegaron as eleccións autonómicas de Galicia o día 25 de setembro de 2016. 
Di que os agricultores valdeorreses merecen o mesmo trato que os da 
Ribeira Sacra, e se na Ribeira Sacra houbo axudas directas  en setembro de 
2016 agora pode habelas e que segundo os datos que se teñen o importe da 
axuda sería moi semellante á habilitada o ano pasado para a Ribeira Sacra, 
sobre 518.000€. Di o concelleiro que hai un tema moi importante que lle 
preocupa moito aos labregos e é que moitos non teñen seguros porque as 
colleitas non quedan aseguradas por seguros, que segundo parece para 
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Galicia o quilo de uva estipúlase en 58 céntimos de euro, que é o máximo 
que lle van a aboar a un produtor cando no mercado o prezo real é 1,20€ de 
media para godello e mencía, segundo os datos facilitados por adegueiros 
importantes da zona, pero que o problema é que cando un perito chega a 
peritar os danos que hai na parcela e comproba que nesa parcela hai máis de 
3.700 quilos por hectárea, que é a cantidade media estipulada polas 
aseguradores para esta zona, ese produtor non recibe nin un céntimo de 
euro, cando el habitualmente recolle nesa mesma parcela entre dez e doce 
mil quilos, co que a perda é importante. Remata o sr. Alonso Araujo dicindo 
que todas as medidas que apuntou o voceiro do PP están todas moi ben pero 
que si no seu momento o Goberno lle houbera feito caso ao Parlamento 
galego pois posiblemente non se houbera presentado esta Moción pois o 
problema estaría resolto. 
 
Toma a palabra o sr. García Yáñez para dicir que está de acordo co que dixo 
o sr. Alonso Araujo, que as propostas fainas o Parlamento pero que o que    
as ten que executar é o executivo, o Consello da Xunta, e se leva case un 
mes e aínda non se executou unha subvención xeral con todos os criterios e 
as bases necesarias para entrar en igualdade de condicións como o ano 
pasado coa Ribeira Sacra.  
 
Fai uso da súa quenda o sr. Moldes Gómez que as medidas presentáronse en 
maio e que estase a 1 de xuño, que pensa que haberá que agardar un tempo. 
 
Di o sr.  Alonso Araujo que o ano pasado os danos foron o 17 de agosto e a 
reunión do Consello da Xunta foi o 25 de agosto, en menos de dez días 
tomouse unha decisión moi rápida. Di que en todo caso agora estase 
insistindo que o das axudas directas non porque son ilegais. 
 
O sr. Alcalde toma a palabra para dicir que non coñece que cambiara a 
lexislación europea en tan curto espazo de tempo, polo que si hoxe son 
ilegais eran igual de ilegais no mes de setembro do ano pasado, que a 
cuestión clara é que os viticultores de Valdeorras non poden ser distintos 
dos outros viticultores, que a mesma problemática ten que ter a mesma 
solución ou de ser o caso haberá que explicalo moi ben por que se fixo mal 
antes e agora non queda outra que facelo deste xeito e que o que hai que 
modificar é a regulación do seguro agrario porque senón os viticultores non 
pagarán un seguro que non lle sirve máis que para pagar pero que despois é 
practicamente imposible que cobren algo. 
 
Fai uso da súa quenda o sr. García Yáñez que el quere seguir remarcando 
dende Riada que é todo en función de clientelismo político, que como a 
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maioría de Valdeorras non ten os alcaldes en consonancia coa Xunta está 
nese sentido deixada de lado. 
 
Di o sr. Alcalde que para iso existe unha palabra que é "discriminada", e así 
leva dende sempre, salvo alguén como o sr. Pérez Roca que entende que a 
Comarca de Valdeorras está mimada polas Administracións, que é a súa 
opinión que el respecta pero que si se sae á rúa a xente di que estamos 
discriminados. 
 
Di o sr. Pérez Roca que o Alcalde interpreta os xestos que el fai pero que 
non expón, que cre que é un pouco excesivo o que dixo. 
 
Di o sr. Alcalde que entón foi un exceso de interpretación pola súa parte e 
que lle pide desculpas 
 
Toma a palabra o sr. Pérez Roca quen di que outra cousa é a discriminación 
que se fai segundo o Alcalde, que se podería falar moito dese tema.  
 
Nestes intres e antes de proceder á votación da Moción auséntanse do salón 
de sesións os concelleiros D. Carlos Javier Crespo Díaz  e Dna. Sabina 
Aguado García. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) 
e cinco abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Pérez Roca e Melo 
García e os ausentes nese momento Crespo Díaz  e Aguado García ) adopta 
o seguinte acordo: 
 
Instar ó Goberno Central, á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial 
de Ourense,  a: 
 

1.- Creación dunha liña de axudas directas aos produtores afectados, 
cuns importes, polo menos  semellantes aos aprobados  no ano 2016 
para paliar os efectos da saraiba na DO Ribeira Sacra. 
 

2.- Condonación das cotas pagadas á seguridade social polos produtores 
afectados segundo as perdas sufridas. 
 

3.- Reestruturación total das pólizas de seguros agrarios adaptadas á 
realidade agrícola galega. 
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4.- Posta en marcha dunha liña de créditos con interés cero  a 
disposición  daqueles produtores afectados polas xeadas. 
 

5.- Posta en marcha de campañas institucionais de promoción dos viños 
de Valdeorras nos mercados de referencia, que axuden a evitar a perda 
de posicionamento das marcas da DO debido á diminución do volume 
pola caída da produción. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1.- Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
 
2.- Rogos e preguntas  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que na 
última Comisión de obras se falou das inundacións provocadas polas 
tormentas deste pasado mes, que non é un feito puntual pois pasa ano tras 
ano aínda que esta vez a situación fíxose insostible quedando a Vila do 
Barco illada durante horas ao alagarse o pasos soterrados de Veigamuíños, 
A Proba, Caleras, etc., e que tamén ocasionáronse trastornos nos núcleos e 
camiños rurais e inundacións en garaxes, rúas e goteiras nos edificios 
municipais, como pasou na Biblioteca Municipal Florencio Delgado 
Gurriarán que se estragaron máis de 400 libros, moitos deles irrecuperables. 
 
Fai uso da palabra a sra. Pizcueta Barreiro para dicir que os libros 
estragados non chegan a 300 e que se recuperaron practicamente a metade. 
 
Di o sr. García Yáñez que as encargadas da Biblioteca contáronos diante del 
pero que dá igual o número pero que se estragaron por unha goteira.    
 
A sra. Pizcueta Barreiro toma a palabra para dicir que non foi por unha 
goteira e que foi por unha oclusión do canlón, que si houbese goteiras caería 
auga cando chove e non é así. 
 
Di o sr. García Yáñez que ó final o que pasou é que se estragaron libros pola 
tormenta, que na Comisión o seu Grupo, Riada, atendeu ás explicacións do 
Alcalde sobre as causas que levaron a esa situación e que propuxeron que se 
encargase a un estudo de técnicos especialistas un proxecto de solución 
global que vaia máis alá de ir poñendo parches, como se ven facendo dende 
vai máis de 30 anos, que en última instancia o que fallou foi o dispositivo 
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preventivo e pregunta polas medidas que pensa acometer o Grupo de 
goberno para resolver definitivamente este grave problema veciñal. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que xa llo dixo na Comisión e llo repite agora, que 
a semana que ven virán técnicos da Deputación e técnicos do Consorcio de 
Augas e que  xunto con técnicos municipais se analizará a problemática para 
ver qué solucións se lle dan a aqueles temas que poden ser repetibles, que 
tamén se falará con técnicos de Fomento do tema da Proba para que valoren 
qué facer e porqué algo que ten que evacuar por gravidade non o fai en 
determinados momentos e que se vai a facer ese estudo e que se sacarán 
conclusións para ver qué investimentos se van a facer. 
 
O sr García Yáñez di que vai facer unha segunda pregunta, que no Pleno do 
pasado 4 de maio fixo unha pregunta sobre a situación de abandono da 
Urbanización Dona Mencía e que a resposta do Grupo de goberno foi 
asegurar que se poñería remedio, pero hoxe segue sen dárselle solución polo 
que volve a formular a mesma pregunta tal e como se recolle na acta 
aprobada da anterior sesión plenaria e que reproduce do seguinte xeito: " hai 
unha urbanización chamada Dona Mencía, que está a medio facer e a 
medio ocupar, e no parque infantil hai unha arqueta que leva moito tempo 
rota e é das grandes, que iso pode provocar problemas aos veciños polo 
que o Concello debería arranxala.... dentro desa urbanización hai un 
problema moito maior que é que como está semiabandonada hai terreos 
privados sen pechar e están cheos de maleza, e o problema é que esa 
maleza está ocupando os laterais da parcela onde está situado o depósito 
de gas que da servizo a toda a urbanización, polo que lle pide ao Concello 
que lle esixa aos propietarios desa urbanización que a limpen pois pode 
causar un accidente ou problema grave de seguridade". Di que hoxe foi ata 
á urbanización e segue na mesma situación. 
 
Di o sr. Alcalde que hoxe estivo falando cun responsable de Abanca para 
que lle clarificara exactamente quen é a dia de hoxe o propietario desa zona 
abandonada, porque non está moi claro, que non é só limpar as herbas tamén 
hai que chegar a un acordo ou rematan a urbanización ou pechan todos os 
solares e zonas que non están en uso, que o Concello vai a ir por esa liña 
pero para iso hai que ter claro quen é o dono e que quedou en que lle 
chamaban mañá para darlle información aínda que non lle van a garantir 
nada e que na próxima Comisión de obras poñerá en coñecemento dos 
concelleiros calquera avance que haxa nese sentido.       
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que é máis 
un rogo que unha pregunta e que no Paseo de Bienvenido Miguélez  a xente 
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de Viloira lle di que se fan moitos charcos cando chove e entón haber si se 
pon laxas ou algo parecido. 
 
Di o sr. Alcalde que no seu momento se falara de poñer laxas ata arriba 
precisamente para a xente que vai con zapatos ou tacóns dende O Barco a 
Viloira e dende Viloira ao Barco, que hai que falar con Patrimonio para 
pedirlle autorización, que a obra pensábase facer polo Concello pero que se 
xubilou a xente e onte aprobouse definitivamente a Oferta Pública de 
Emprego e a ver que pasa, porque aínda non están aprobados os orzamentos 
xerais, que lle terán que dar algún tratamento porque é un paseo moi 
transitado, que pensa falar co Arquitecto e facer unha pequena memoria 
dunha solución para enviarlla a Patrimonio e polo menos ter autorización, 
 
Di o sr. Moldes Gómez que no aparcamento da avenida Conde Fenosa, 
cerca de Facenda, cando chove énchese de charcos, sobre todo na baixada 
das escaleiras de acceso. 
 
O sr Alcalde fai uso da palabra para dicir que no aparcamento da avenida 
Conde Fenosa se fixeron varias actuacións, que protestaron os donos dos 
baixos das casas porque lles entraba auga ao mandar aos laterais toda a auga 
e que entón haberá que intentar meter unha reixa como se fixo no 
aparcamento da rúa Estación, que se mirará cos técnicos o que se pode 
facer.           
 
Pide a palabra o sr. Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que se lles 
trasladou unha queixa por proliferación de cascudas en vivendas da rúa 
Ferrol, que de ser así piden que se fagan as actuacións oportunas polo 
servizo de desinsectación para a súa eliminación e que o problema achácase 
ao mal estado da rede de sumidoiros da propia rúa, que xa causou problemas 
en varias ocasións segundo os veciños, polo que se fai necesario reformala e 
pregunta si está prevista a realización desas obras. 
 
O sr Alcalde di que a rúa Ferrol está incluída nos planes da Deputación 
como Plan adicional, como xa se fixera o ano pasado pero que non entrara, e 
que non se sabe si entrará este ano porque sempre se resolve a finais de ano 
e que se deixou o arranxo desa rúa de última nesa zona por que a sede do 
seu Partido Político se atopa alí, o que supuxo prexuízos para os veciños 
pero en calquera caso non se quixo dar a imaxe de beneficiar a rúa onde se 
atopa a súa sede antes que as demais rúas desa zona. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que quere facer 
un rogo para que se arranxen na estrada que vai dende A Proba a 
Veigamuíños once luminarias que non funcionan. 
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Di o sr. Alcalde que aí hai once e no resto de Veigamuíños hai dezanove, 
trinta en total, que a primeira tormenta fundiu trinta luminarias na zona de 
Veigamuíños, que ese é o perigo que teñen os leds, sobre todo os antigos 
como eses que levan postos cinco anos, que non veñen preparados para as 
sobretensións, que os de agora veñen preparados para unha sobretensión de 
ata 10 quilovatios e incluso, segundo din, resisten ata dez sobretensións, e 
que xa teñen prezos das luminarias, que xa se pediron as trinta que faltan 
por repoñer e farase nestes días. 
 
Di o sr. Pérez Roca que o problema é que hai zonas nas que non falla unha 
luminaria soamente senón que faltan tres ou catro, e son zonas onde pasea 
moita xente pola noite, que tamén quere facer un recordatorio, que xa é a 
terceira vez que o fai, e é que quere saber cando se vai a acometer a pequena 
obra que está fronte á administración de loterías, que aínda que xa se 
comentou fai catro meses non se fixo nada, que é unha obra dun metro 
cadrado e que por aí pasan centos de persoas todos os días e que de feito xa 
houbo caídas. 
 
Fai uso da palabra o sr. Neira Ojea, concelleiro delegado de Obras, quen di 
que a brigada de obras foi onte e non comezaron a traballar alí porque hai un 
parte da Policía desas deficiencias e a obra non é tan pequena, que se fará a 
mediados da semana que entra, o mércores ou o xoves. 
 
O sr. Pérez Roca fai uso da palabra para dicir que hai un problema nun dos 
contedores soterrados cerca da entidade Abanca, que non encaixa. 
 
Di a sra. Álvarez Fernández que xa está encaixado e funciona normalmente.         
 
 
3.- Dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local de 27 de 
abril e 4, l1, 18, e 25 de maio de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Actas da Xunta de Goberno Local de 27 de abril 
e 4, 11, 18 e 25 de maio de 2017. 
 
Pide a palabra o sr. García Yáñez para facer un rogo con respecto ás Actas 
da Xunta de Goberno Local e é que nos acordos de aprobación dos padróns 
fiscais dos servizos municipais ademais dos prezos totais se especificara o 
incremento con respecto ó ano pasado. 
 
Di o sr. Alcalde que non debería de haber incremento porque non se tocou 
ningunha taxa. 



 
 

18 
 

 
Di o sr. García Yáñez que entón que se poña incremento 0.   
 
Di o sr. Alcalde que se levan catro anos sen subir ningunha taxa, quizás 
algunha esporádica ou puntual, que de todas formas se comprobará pola 
Intervención.  
 
 
4.- Dación de conta da sentenza recibida no seguinte procedemento: 
P.O. 476/2015.  
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no Procedementos Ordinario 
476/2015, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:10 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 6 DE XULLO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 6 de xullo de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste o concelleiro D. Carlos Javier Crespo Díaz e a concelleira Dna. 
Nieves Rodríguez Voces, quedando xustificadas as ausencias pola 
Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1.- Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 1 de xuño de 
2017.   
 

Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 1 de xuño de 2017, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos quince concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2.-  Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns de 27 de xuño de 2017 relativo a ratificación 
convenio urbanístico de execución de planeamento entre o Concello do 
Barco e Cedie SA. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 27 de 
xuño de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que se trata simplemente de 
ratificar o convenio urbanístico que se asina con CEDIE para a cesión das 
parcelas afectadas pola rotonda que vai a ir por riba do río Mariñán, á altura 
do Parque da Barca. Di que trátase de desenrolar urbanísticamente a parcela 
que hai naquela zona, o SUR13, e que a rotonda vai dar acceso a aquela 
zona, que unicamente faltaba o trámite de ratificar ese convenio urbanístico 
que estaba practicamente resolto con CEDIE.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo vai votar a favor da ratificación 
da cesión de solo por parte de CEDIE, aínda que lle preocupa que o 
proxecto da rotonda xa é a terceira modificación que se lle presenta nas 
Comisións de Obras, que primeiro se ía a subir 1,30 metros sobre a cota 
actual da ponte, logo se dixo que ía a subir só 0,20 metros, o que lle parecía 
ben, pero que agora no último proxecto sube 0,80 metros, que ó final non se 
sabe si con tantas modificacións sube a 1,50 m. ou a 1,60 m., o que daría pé 
a que se fixera un muro visual urbanístico dende a avenida de Galicia ou 
dende a rúa Conde de Fenosa. Di o concelleiro que esas modificacións de 
proxectos son porque se encargan a chambóns, que a Deputación mete 
constantemente a pata, e pregunta si o proxecto é da Deputación. 
 

Di o sr. Alcalde que o proxecto non é da Deputación senón do particular  
que o está desenvolvendo. 
 

Pregunta o sr. García Yáñez si a autorización a dá o Concello ou non? 
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O sr. Alcalde fai uso da palabra para dicir que efectivamente o Concello 
dálle a autorización. 
 

Di o sr.  García Yáñez que el recorda o proxecto da última obra que se fixo 
na rúa Deputación e que ó final cando remata na marxe dereita ao pasar o 
Cuartel da Garda Civil e a finca de D. Julián Trincado, achícase non se sabe 
porqué, cando pola marxe esquerda ata Cuartel da Garda Civil expropiouse 
un anaco para anchear e a partir de alí achícase o terreo, que iso lle parece 
unha chambonada  ou porque non se tivo a suficiente previsión ou porque os 
Técnicos pasan de supervisar o que se fai e que outro exemplo son as torres 
que se fixeron para poñer os focos no Campo de Fútbol, que non levan un 
ano postas e xa hai que modificalas e gastar sete mil e pico euros máis IVE e 
que en definitiva, o seu Grupo está a favor do acordo de cesión para facer a 
rotonda, que lle parece unha obra necesaria e que vai a dar un bo resultado, 
pero que non están a favor do proxecto que implica subir a cota das pontes 
0,80 metros cando hai solucións técnicas como pode ser que en vez de facer 
un so ollo, como ten a ponte actual, pódense facer tres ou catro ollos e non 
se produza ningún tipo de entorpecemento na ponte.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo vai a votar a favor, que o 
informe de Secretaría é favorable e que están de acordo, como di nese 
informe, pero que cre, como di ese informe, que é recomendable unha nova 
exposición pública para cumprir coa Lei do Solo de Galicia. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE,  o sr.  Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que os proxectos 
redáctanse  coas obras sen facer e logo ao facelas van aparecendo cousas, 
que dende logo o Concello non decidiu a cota final que ven no proxecto do 
que se está a falar, que tamén ao Grupo de Goberno lles gustaría que a cota 
fora a que hai sen mover a estrada pero que hai uns técnicos que son os que 
fan os cálculos hidráulicos neste caso e que en base as posibles inundacións 
da zona deciden esa cota. Di o voceiro que o Concello tampouco propiciou 
nin condicionou eses cambios intermedios que xurdiron senón que foi unha 
decisión da Confederación Hidrográfica, cambiando ás veces de criterio, e 
que ó final parece que a cota quedarase neses 0,80 m.. Prosegue dicindo que 
con respecto ao que dicía o voceiro do Grupo Mixto sobre o Campo de 
Fútbol non foi como dixo o concelleiro, senón que unha vez contratada a 
obra comprobouse coa empresa que a executou que as torres non tiñan unha 
accesibilidade para o seu mantemento e a partir dunhas partidas que había 
no proxecto máis un diñeiro que se lle pediu a maiores á Deputación pola 
baixa que levaba a obra, ao que a Deputación accedeu, acordouse gastar eses 
sete mil euros e dotar ás catro torres coa accesibilidade necesaria. 
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Di o sr. García Yáñez que segue reafirmándose en que non están de acordo 
con que suba a cota a  0,80 m e que hai solucións técnicas pra poder manter 
a cota, por exemplo o que dixo antes dos tres o catro ollos na ponte, e que a 
Confederación manda no que manda e o Concello decide o que decide, que 
aínda que a Confederación teña uns criterios ó final quen decide é o 
Concello. 
 

Di o sr. Alcalde que está claro que o sr. García Yáñez non andaba por aquí 
en xaneiro do ano 2000 cando esa ponte tiña ollos e case todos os días 
desbordábase o río porque os chopos que arrastraba quedaban atrancados 
neses ollos e a auga saía para fóra. Di que por iso Fomento levantou outra 
ponte sen ningún ollo para evitar eses problemas, pero que ese é outro tema 
pois mestúranse uns temas con outros sen ter nada que ver, e que na rúa da 
Deputación non se continuou a beirarrúa pola marxe dereita por que as 
beirarrúas se fixeron no solo urbano, onde hai solo urbano, non onde hai un 
viario previsto en solo que non é urbano consolidado.  
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 

1º Ratificar o texto definitivo do convenio de execución de planeamento 
subscrito con Compañía Española de Industrias Electroquímicas S.A. 
(CEDIE) con C.I.F. A28021475, con domicilio en Avenida de Galicia, 
número 20, 32300 O Barco de Valdeorras,  propietaria de las parcelas 
con referencias catastrais 4484909PG6948S0001QJ y 
5084101PG6948S0001A, de acordo co seguinte texto definitivo: 
 
CONVENIO URBANÍSTICO DE EJECUCIÓN DE PLANEAMENTO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS 
(OURENSE) Y LOS PROPIETARIOS DE SUELO DE LAS PARCELAS 
CATASTRALES 4484909PG6948S0001QJ Y 5084101PG6948S0001AJ 
 
En O Barco, -- de ------------- de 2017, siendo las ----- horas se reúnen: 
 
-Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, con N.I.F. 96.897.735-L, alcalde 
del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.  
-Don Víctor Menéndez Suárez, con N.I.F. 09365179-Q. 
 
-D. Jesús Tallón García, secretario del Ayuntamiento De O Barco de 
Valdeorras, al sólo efecto del ejercicio de la fe pública, de conformidad con 
el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local. 
 
Intervención y capacidad 
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I Don Alfredo L. García Rodríguez, con N.I.F. 96.897.735-L, interviene en 
la calidad de alcalde del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, con CIF 
núm. P3201000A, con domicilio en Praza do Concello, núm.2, O Barco de 
Valdeorras (Ourense), de acuerdo con las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente, en especial los artículos 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80 de 3 de 
abril de 1985), y 168 de la Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
(DOG Núm. 34 de 19 de febrero de 2016 ; LSG en adelante). 
 
II Don Víctor Menéndez Suárez, con N.I.F. 09365179Q en su calidad de 
apoderado de la mercantil “Compañía Española de Industrias 
Electroquímicas S.A.” (CEDIE) con C.I.F. A28021475 en adelante 
(CEDIE), con domicilio en Avenida de Galicia, número 20, 32300 O Barco 
de Valdeorras,  propietaria de las parcelas con referencias catastrales 
4484909PG6948S0001QJ y 5084101PG6948S0001AJ, según acredita 
mediante escritura de poder dada ante el notario Fernando de la Cámara 
García el 29 de enero de 2014, y que declara totalmente vigente. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal precisa para 
suscribir el presente convenio urbanístico a cuyo efecto libre y 
voluntariamente, EXPONEN: 
 
I.-ANTECEDENTES 
 
a. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. 
 

La normativa urbanística vigente en el municipio de O Barco de Valdeorras 
está compuesta, básicamente, por el  Plan General de Ordenación Municipal 
(PGOM, en adelante) publicado tras su aprobación definitiva en el B.O.P. de 
Ourense de 6 de julio de 2003, adaptado a la Ley 1/1997, del suelo de 
Galicia y parcialmente a la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, modificado en 
varias ocasiones y desarrollado a través de distintas figuras de planeamiento. 
 
b. ÁMBITO DE ACTUACIÓN FÍSICO AL QUE SE REFIERE El 
PRESENTE CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

El ámbito de actuación al que afecta el presente convenio urbanístico está 
incluido en las parcelas con referencia catastral 4484909PG6948S0001QJ y 
5084101PG6948S0001AJ. Este ámbito aparece definido según el plano 
anexo 1 y se sitúa en la Avenida de Galicia de la villa de O Barco, al norte 
de la N-536 en ambos márgenes del Arroyo Mariñán. 
  

La superficie total a la que afecta este convenio es de 486 m2 y la 
clasificación urbanística del suelo afectado es la siguiente: 
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-Porción NOROESTE de 152 m2 situada en suelo urbano consolidado 
destinado a sistema general de viarios SN-V5 (RC: 
4484909PG6948S0001QJ). 
 
-Porción NORTE de 92 m2 situada en suelo urbano consolidado destinado a 
sistema general de viarios SN-V5 (Arroyo Mariñán). 
 
-Porción NORESTE de 217 m2 situada en suelo urbano no consolidado 
destinado a sistema general de viarios SN-V5, dentro del PERI 1.1 (RC: 
5084101PG6948S0001AJ). 
 
-Porción ESTE de 25 m2 situada en suelo urbano consolidado destinado a 
sistema general de viarios SN-V5 (RC: 5084101PG6948S0001AJ). 
 

El suelo comprendido en el ámbito pertenece a CEDIE en su totalidad según 
se acredita mediante notas simples del registro de la propiedad de O Barco. 
De acuerdo con esta certificación las parcelas se encuentran grabadas 
exclusivamente por la siguiente servidumbre: Servidumbre de desagüe del 
Arroyo Mariñan y de riego para las fincas de Ricardo Álvarez, Salustiano 
Suárez, Joaquín Álvarez, José Roríguez Aristegui, José García Núñez, 
David Revuelta Fernánez, herederos de Ricardo Gurriarán, herederos de 
Rosario González Rodríguez y Elvira Pardo Ruiz También está gravada con 
la servidumbre de paso de carro y a pie por el extremo oeste para las fincas 
que colindan con ese punto cardinal sin que conste ninguna otra hipoteca, 
censo, gravamen o carga real. 
 
c. HECHOS QUE MOTIVAN El PRESENTE CONVENIO 
URBANÍSTICO. 
 

1 El Ayuntamiento aprobó definitivamente la modificación del Plan Parcial 
13-SUR 13 y el proyecto de compensación de la AR 13 SUR 13 del PGOM 
del Barco de Valdeorras. En el proyecto de compensación se incluye la 
ejecución de una rotonda prevista en el PGOM del Barco de Valdeorras. 
Carece de sentido la ejecución parcial de la rotonda y parece adecuado 
aprovechar la ejecución de la urbanización de esa área de reparto para 
ejecutar la totalidad de la infraestructura viaria, para lo cual es preciso 
obtener por el  Ayuntamiento, en propiedad, el suelo en el que, fuera del 
área de reparto 13-SUR-13, se debe ejecutar la rotonda, que es propiedad de 
CEDIE. 
2 El propietario del suelo al que se refiere el anterior apartado manifestó su 
voluntad de ceder gratuitamente la propiedad de los 486 metros cuadrados 
que precisa el Ayuntamiento para ejecutar la rotonda. 
3 La cesión gratuita de la propiedad de los 486 metros cuadrados, lo que 
supondría un beneficio para el Ayuntamiento, al no tener que adquirir 



 
 

7 
 

mediante expropiación u otra forma de adquisición de la propiedad el suelo 
preciso para ejecutar la rotonda. 
 
d. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DEL CONVENIO. 
 

El Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras tiene por objetivo adquirir la 
propiedad de los 486 metros cuadrados a los que se refieren las cláusulas 
anteriores. El valor de la cesión objeto de este Convenio, según informe 
técnico municipal, asciende a 7.880 euros.   
La cesión gratuita ofrecida supondría un ahorro para las arcas municipales, 
evitar procedimientos administrativos más lentos, como puede ser la 
expropiación, y además anticipar la ejecución del planeamiento, obteniendo 
un sistema general de vital importancia para la circulación viaria que 
mejoraría el acceso a la arteria principal de comunicación de la Villa del 
Barco: la Avenida de Galicia. 
 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
De acuerdo con el artículo 165 de la LSG los municipios podrán celebrar, 
conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas 
de competencias, convenios urbanísticos entre sí y con personas públicas o 
privadas, en orden a su colaboración y más eficaz desarrollo de la actividad 
urbanística. 
 

Las partes se someten a la normativa urbanística que resulta de aplicación. 
Entre otras normas legales se someten al Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, la Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia (LSG), al Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba 
o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG) 
al PGOM del Barco de Valdeorras, entre otras normas administrativas 
aplicables. 
 

En virtud de esta regulación, las partes, libre y voluntariamente, pactan la 
elaboración del presente convenio urbanístico todo eso con sujeción a las 
siguientes CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA.- NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO 
URBANÍSTICO. 
 

El presente convenio urbanístico, que en todo caso tiene carácter jurídico-
administrativo y se califica, por su contenido y finalidad conforme al 
artículo 167 de la LSG, según el cual los convenios urbanísticos para la 
ejecución del planeamiento son aquellos que, no afectando a la ordenación 
urbanística, se limiten a determinación de los términos y las condiciones de 
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la gestión y la ejecución del planeamiento. Del cumplimiento de estos 
convenios en ningún caso podrá derivar modificación, alteración o dispensa 
del planeamiento. 
Las cuestiones relativas a su celebración, cumplimiento, interpretación, 
efectos y extinción serán competencia del órgano jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 
SEGUNDA. - OBJETO DEL CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

El presente convenio tiene por objeto la cesión gratuita por CEDIE y la 
adquisición por el Ayuntamiento del Barco de Valdeorras, previa 
segregación, de 486 metros cuadrados del siguiente suelo -cuya 
representación planimétrica se realiza en el Anexo 2-: 
 
A -Porción NOROESTE de 152 m2 situada en suelo urbano consolidado 
destinado a sistema general de viarios SN-V5 (RC: 
4484909PG6948S0001QJ). 
 
B -Porción NORTE de 92 m2 situada en suelo urbano consolidado 
destinado a sistema general de viarios SN-V5 (Arroyo Mariñán). 
C -Porción NORESTE de 217 m2 situada en suelo urbano no consolidado 
destinado a sistema general de viarios SN-V5, dentro del PERI 1.1 (RC: 
5084101PG6948S0001AJ). 
 
D -Porción ESTE de 25 m2 situada en suelo urbano consolidado destinado a 
sistema general de viarios SN-V5 (RC: 5084101PG6948S0001AJ). 
 
TERCERA.-OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO 
 

Los propietarios se obligan a ceder gratuitamente y libre de cargas- excepto 
las señaladas más arriba- los 486 metros cuadrados que se definen en el 
Anexo 2. Con dicha cesión, que tiene total indemnidad para CEDIE, no 
podrá serle exigida ninguna otra obligación con motivo del presente 
Convenio, renunciando por lo tanto el Ayuntamiento a la cualquier 
reclamación a la mencionada cedente sobre el suelo objeto de cesión y que 
se recogen en los anexos del presente convenio.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

El Ayuntamiento se obliga a: 
 
1º Segregar si fuera preciso el suelo objeto de cesión gratuita. 
 
2º Adquirir el bien cedido gratuitamente con el objeto de adscribirlo al 
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dominio público con destino a infraestructura viaria de la totalidad del suelo 
cedido, lo que constará en la escritura pública de cesión y en el registro de la 
propiedad. 
 
3º Hacerse cargo de la tramitación administrativa y de los costes precisos, 
incluso fiscales, si los hubiere, para elevar la cesión a escritura pública y la 
inscripción de la cesión gratuita en el registro de la propiedad, así como 
cualquier actividad precisa para que el convenio adquiera eficacia, con total 
indemnidad para CEDIE.  
 
4º Destinar el suelo cedido a infraestructura viaria en el momento en que se 
ejecute dicha infraestructura. El Concello exonera a CEDIE de cualquier 
responsabilidad que se derive de los derechos de terceros especificados en el 
antecedente b de este convenio. 
 
El incumplimiento de estas cuatro primeras obligaciones supondrá la 
resolución de la cesión gratuita realizada. 
 
5º Además el Ayuntamiento reconoce que el suelo urbano no consolidado 
que cede CEDIE es una aportación anticipada al planeamiento, gestión y 
ejecución del suelo que integra el PERI en el que se encuentra ese suelo 
urbano no consolidado. Como consecuencia, y al destinarse este suelo a 
infraestructura viaria (dominio público de uso público), la superficie del 
suelo cedido computará a efectos de la edificabilidad cómo parte del suelo 
del PERI pero correspondiéndole la totalidad de la edificabilidad lucrativa al 
propietario (o propietarios si es el caso) del PERI, excluyendo por lo tanto al 
Ayuntamiento en la participación de esa edificabilidad lucrativa, y en 
concreto, actualmente, le correspondería a CEDIE la resultante de la 
superficie que cede mediante el presente convenio. Para la  materialización 
y  adjudicación de la misma en superficie concreta, se hará de mutuo 
acuerdo entre el Concello y CEDIE, dejando a salvo las facultades y 
competencias propias de la administración competente en planificación. 
 
El valor de la porción C de 217 m2 situada en el PERI, incluyendo su 
aprovechamiento lucrativo, asciende a 17.360 euros según informe técnico 
municipal. 
 
El incumplimiento de esta última obligación supondrá la resolución de la 
cesión gratuita realizada, excepto para el caso de que un cambio legislativo 
haga esta cláusula contraria a derecho. 
 
6º Por existir en el suelo cerca al suelo objeto de cesión gratuita una capilla 
abierta en la actualidad al culto (en el Anexo 2, “CAPILLA”), el 
Ayuntamiento se compromete a garantizar el acceso a la misma durante las 
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obras y a exigir los protocolos y seguros que procedan sobre las obras de 
urbanización para que cubran posibles afecciones a la capilla.  
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA APROBACIÓN DE 
ESTE CONVENIO URBANÍSTICO Y SU PERFECCIONAMENTO. 
 

De acuerdo con el Título VII de la LSG, la negociación, celebración y 
cumplimiento de los convenios urbanísticos se regirá por los principios de 
transparencia y publicidad. 
Una vez negociados y suscritos, los convenios se someterán al trámite de 
información pública, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de 
Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, por un 
período mínimo de un mes. 
 
De acuerdo con los artículos 401.4, 402 e 403 del RLSG: 
 
Tras la información pública, el órgano que hubiese negociado el convenio 
habrá de elaborar, a la vista de las alegaciones, una propuesta de texto 
definitivo del convenio, de la cual se dará vista a la persona o personas que 
hubieran negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, reparos o, 
en su caso, renuncia. 
 
El texto definitivo de los convenios deberá ser ratificado por el órgano 
competente, debiendo firmarse dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la aprobación del texto definitivo por la persona o personas 
interesadas, privadas o públicas. Transcurrido este plazo sin que el convenio 
fuera firmado, quedará sin efecto. 
 
La formalización deberá realizarse en documento administrativo, sin 
perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar su elevación a 
escritura pública. 
 
El convenio se perfeccionarán desde su firma, que se deberá realizar, en 
todo caso, después de la ratificación por la Administración de su texto 
definitivo.  
 
El texto íntegro de los convenios, junto con su acuerdo de aprobación, se 
publicará en el Diario Oficial de Galicia. 
 
El convenio puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad en los 
términos previstos en la legislación hipotecaria. En particular, los 
compromisos adquiridos en convenios urbanísticos por las personas 
propietarias de terrenos y del resto de bienes inmuebles vinculan a las 
terceras personas adquirentes, en los términos previstos en la legislación 
vigente. 
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SEXTA.- CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONVENIO. 
 

Si por razones de fuerza mayor, por imperativo legal o técnico o por 
oposición de instancia supramunicipales y/o jurisdiccionales, quedase 
frustrado, superado y/o desnaturalizado el presente convenio, el mismo 
quedará sin efecto no teniendo las partes 
nada que reclamarse respeto de su contenido, excepto en el caso de la 
cláusula CUARTA  5º. 
 
Si el objeto del convenio no llegara a materializarse por incumplimiento 
negligente o culpable de las obligaciones contraídas en este pacto por 
cualquiera de las partes, la parte que sí cumpliera sus compromisos podrá 
exigirle a la otra el efectivo cumplimiento y en todo caso, la compensación 
de los daños demostrables producidos por dicho incumplimiento. 
 
SÉPTIMA.- TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

En caso de enajenación en todo o en parte, de los terrenos incluidos en el 
ámbito del presente convenio, el adquirente quedará subrogado en el lugar y 
puesto de los actuales propietarios firmantes del convenio en todos los 
derechos y obligaciones que de él se derivan, a cuyo efecto los firmantes se 
comprometen a hacer constar el contenido de este convenio y su afección en 
cualquier acto de transmisión de las referidas parcelas.  
 
Leído el presente texto inicial de Convenio Urbanístico y sus hojas adjuntas, 
las partes lo encuentran conforme y aceptan, por lo que firman a 
continuación y en sus demás folios y hojas adjuntas, por duplicado ejemplar 
y la un solo efecto, en el lugar y fecha señalados más arriba. 
 
 
D. Alfredo L. García Rodríguez    Víctor Menéndez Suárez 
 
 

ANEXOS AL CONVENIO 
 
Anexo 1: plano de la situación urbanística del PXOM 
Anexo 2: plano de las superficies a ceder por CEDIE 
 
CONVENIO URBANÍSTICO DE EXECUCIÓN DE PLANEAMENTO 
ENTRE O CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) E 
OS PROPIETARIOS DE SOLO DAS PARCELAS CATASTRAIS 
4484909PG6948S0001QJ E 5084101PG6948S0001AJ 
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No Barco, -- de ------------- de 2017, sendo as ----- horas reúnense: 
 
-Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, con N.I.F. 96.897.735-L, alcalde 
do Concello do Barco de Valdeorras.  
-Don Víctor Menéndez Suárez, con N.I.F. 09365179-Q. 
 
-D. Jesús Tallón García, secretario do Concello De Ou Barco de Valdeorras, 
ao só efecto do exercicio da fe pública, de conformidade co artigo 92 bis da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
Intervención e capacidade 
 
I Don Alfredo L. García Rodríguez, con N.I.F. 96.897.735-L, intervén na 
calidade de alcalde do Concello do Barco de Valdeorras, con CIF núm. 
P3201000A, con domicilio en Praza do Concello, núm.2, Ou Barco de 
Valdeorras (Ourense), de acordo coas atribucións que lle confire a 
lexislación vixente, en especial os artigos 21.1.s) da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (BOE nº 80 de 3 de abril de 
1985), e 168 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG 
Núm. 34 de 19 de febreiro de 2016 ; LSG en diante). 
 
II Don Víctor Menéndez Suárez, con N.I.F. 09365179Q na súa calidade de 
apoderado da mercantil "Compañía Española de Industrias Electroquímicas 
S.A." (CEDIE) con C.I.F. A28021475 en diante (CEDIE), con domicilio en 
Avenida de Galicia, número 20, 32300 O Barco de Valdeorras, propietaria 
das parcelas con referencias catastrais 4484909PG6948S0001QJ e 
5084101PG6948S0001AJ, segundo acredita mediante escritura de poder 
dada ante o notario Fernando de la Cámara García o 29 de xaneiro de 2014, 
e que declara totalmente vixente. 
 
Ambas partes recoñécense mutuamente plena capacidade legal precisa para 
subscribir o presente convenio urbanístico a cuxo efecto libre e 
voluntariamente, EXPOÑEN: 
 
I.-ANTECEDENTES 
 
a. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. 
 

A normativa urbanística vixente no municipio do Barco de Valdeorras está 
composta, basicamente, polo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM, 
en diante) publicado trala súa aprobación definitiva no B.O.P. de Ourense de 
6 de xullo de 2003, adaptado á Lei 1/1997, do solo de Galicia e parcialmente 
á Lei 9/2002, de 30 de decembro, modificado en varias ocasións e 
desenvolvido a través de distintas figuras de planeamento. 
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b. ÁMBITO DE ACTUACIÓN FÍSICO AO QUE SE REFIRE O 
PRESENTE CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

O ámbito de actuación ao que afecta o presente convenio urbanístico está 
incluído nas parcelas con referencia catastral 4484909PG6948S0001QJ e 
5084101PG6948S0001AJ. Este ámbito aparece definido segundo o plano 
anexo 1 e sitúase na Avenida de Galicia da vila dO Barco, ao norte da N-
536 en ambas marxes do Arroio Mariñán. 
 

A superficie total á que afecta este convenio é de 486 m2 e a clasificación 
urbanística do solo afectado é a seguinte: 
 

-Porción NOROESTE de 152 m2 situada en solo urbano consolidado 
destinado a sistema xeral de viarios SN-V5 (RC: 
4484909PG6948S0001QJ). 
 
-Porción NORTE de 92 m2 situada en solo urbano consolidado destinado a 
sistema xeral de viarios SN-V5 (Arroio Mariñán). 
 
-Porción NORESTE de 217 m2 situada en solo urbano non consolidado 
destinado a sistema xeral de viarios SN-V5, dentro do PERI 1.1 (RC: 
5084101PG6948S0001AJ). 
 
-Porción ESTE de 25 m2 situada en solo urbano consolidado destinado a 
sistema xeral de viarios SN-V5 (RC: 5084101PG6948S0001AJ). 
 
O solo comprendido no ámbito pertence a CEDIE na súa totalidade segundo 
acredítase mediante notas simples do rexistro da propiedade de Ou Barco. 
De acordo con esta certificación as parcelas atópanse gravadas 
exclusivamente pola seguinte servidume: Servidume de desaugadoiro do 
Arroio Mariñán e de rego para as leiras de Ricardo Álvarez, Salustiano 
Suárez, Joaquín Álvarez, José Roríguez Aristegui, José García Núñez, 
David Revolta Fernánez, herdeiros de Ricardo Gurriarán, herdeiros de 
Rosario González Rodríguez e Elvira Pardo Ruiz.Tamén está gravada coa 
servidume de paso de carro e a pé polo extremo oeste para as leiras que 
lindan con ese punto cardinal sen que conste ningunha outra hipoteca, 
censo, gravame ou carga real. 
 
c. FEITOS QUE MOTIVAN O PRESENTE CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

1 O Concello aprobou definitivamente a modificación do Plan Parcial 13-
SUR 13 e o proxecto de compensación da AR 13 SUR 13 do PGOM do 
Barco de Valdeorras. No proxecto de compensación inclúese a execución 
dunha rotonda prevista no PGOM do Barco de Valdeorras. Carece de 
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sentido a execución parcial da rotonda e parece adecuado aproveitar a 
execución da urbanización desa área de reparto para executar a totalidade da 
infraestrutura viaria, para o que é preciso obter polo Concello, en 
propiedade, o solo no que, fóra do área de reparto 13-SUR-13, débese 
executar a rotonda, que é propiedade de CEDIE. 
2 O propietario do solo ao que se refire o anterior apartado manifestou a súa 
vontade de ceder gratuitamente a propiedade dos 486 metros cadrados que 
precisa o Concello para executar a rotonda. 
3 A cesión gratuíta da propiedade dos 486 metros cadrados, o que supoñería 
un beneficio para o Concello, ao non ter que adquirir mediante expropiación 
ou outra forma de adquisición da propiedade o solo preciso para executar a 
rotonda. 
 
d. XUSTIFICACIÓN DO INTERESE XERAL DO CONVENIO. 
 

O Concello do Barco de Valdeorras ten por obxectivo adquirir a propiedade 
dos 486 metros cadrados aos que se refiren as cláusulas anteriores. O valor 
da cesión obxecto deste Convenio, segundo informe técnico municipal, 
ascende a 7.880 euros.  
A cesión gratuíta ofrecida supoñería un aforro para as arcas municipais, 
evitar procedementos administrativos máis lentos, como pode ser a 
expropiación, e ademais anticipar a execución do planeamento, obtendo un 
sistema xeral de vital importancia para a circulación viaria que melloraría o 
acceso á arteria principal de comunicación da Vila do Barco: a Avenida de 
Galicia. 
 
II.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS. 
 

De acordo co artigo 165 da LSG os municipios poderán celebrar, conxunta 
ou separadamente, e sempre no ámbito das súas respectivas esferas de 
competencias, convenios urbanísticos entre si e con persoas públicas ou 
privadas, en orde á súa colaboración e máis eficaz desenvolvemento da 
actividade urbanística. 
 
As partes sométense á normativa urbanística que resulta de aplicación. Entre 
outras normas legais sométense ao Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e 
Rehabilitación Urbana, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
(LSG), ao Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba ou 
Regulamento dá Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG) 
ao PGOM do Barco de Valdeorras, entre outras normas administrativas 
aplicables. 
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En virtude desta regulación, as partes, libre e voluntariamente, pactan a 
elaboración do presente convenio urbanístico todo iso con suxeición ás 
seguintes CLÁUSULAS: 
 
PRIMEIRA.- NATUREZA DO PRESENTE CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

O presente convenio urbanístico, que en todo caso ten carácter xurídico-
administrativo e cualifícase, polo seu contido e finalidade conforme ao 
artigo 167 da LSG, segundo o cal os convenios urbanísticos para a 
execución da planeamento son aqueles que, non afectando á ordenación 
urbanística, limítense a determinación dos termos e as condicións da xestión 
e a execución do planeamento. Do cumprimento destes convenios en ningún 
caso poderá derivar modificación, alteración ou dispensa do planeamento. 
As cuestións relativas á súa celebración, cumprimento, interpretación, 
efectos e extinción serán competencia do órgano xurisdiccional contencioso-
administrativo. 
 
SEGUNDA. - OBXECTO DO CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

O presente convenio ten por obxecto a cesión gratuíta por CEDIE e a 
adquisición polo Concello do Barco de Valdeorras, previa segregación, de 
486 metros cadrados do seguinte solo -cuxa representación planimétrica 
realízase no Anexo 2-: 
 
A -Porción NOROESTE de 152 m2 situada en solo urbano consolidado 
destinado a sistema xeral de viarios SN-V5 (RC: 
4484909PG6948S0001QJ). 
 

B -Porción NORTE de 92 m2 situada en solo urbano consolidado destinado 
a sistema xeral de viarios SN-V5 (Arroio Mariñán). 
 

C -Porción NORESTE de 217 m2 situada en solo urbano non consolidado 
destinado a sistema xeral de viarios SN-V5, dentro do PERI 1.1 (RC: 
5084101PG6948S0001AJ). 
 

D -Porción ESTE de 25 m2 situada en solo urbano consolidado destinado a 
sistema xeral de viarios SN-V5 (RC: 5084101PG6948S0001AJ). 
 
TERCEIRA.-OBRIGACIÓNS DO PROPIETARIO 
 

Os propietarios obríganse a ceder gratuitamente e libre de cargas- excepto as 
sinaladas máis arriba- os 486 metros cadrados que se definen no Anexo 2. 
Con dita cesión, que ten total indemnidade para CEDIE, non poderá serlle 
esixida ningunha outra obrigación con motivo do presente Convenio, 
renunciando polo tanto o Concello á calquera reclamación á mencionada 
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cedente sobre o solo obxecto de cesión e que se recollen nos anexos do 
presente convenio.  
 
CUARTA.- OBRIGACIÓNS DO CONCELLO 
 

O Concello obrígase a: 
 

1º Segregar si fose preciso o solo obxecto de cesión gratuíta. 
 

2º Adquirir o ben cedido gratuitamente co obxecto de adscribilo ao dominio 
público con destino a infraestrutura viaria da totalidade do solo cedido, o 
que constará na escritura pública de cesión e no rexistro da propiedade. 
 

3º Facerse cargo da tramitación administrativa e dos custos precisos, ata 
fiscais, si houbelos, para elevar a cesión a escritura pública e a inscrición da 
cesión gratuíta no rexistro da propiedade, así como calquera actividade 
precisa para que o convenio adquira eficacia, con total indemnidade para 
CEDIE.  
 

4º Destinar o solo cedido a infraestrutura viaria no momento en que se 
execute dita infraestrutura. O Concello exonera a CEDIE de calquera 
responsabilidade que se derive dos dereitos de terceiros especificados no 
antecedente b deste convenio. 
 
O incumprimento destas catro primeiras obrigacións supoñerá a resolución 
da cesión gratuíta realizada. 
 

5º Ademais o Concello recoñece que o solo urbano non consolidado que 
cede CEDIE é unha achega anticipada ao planeamento, xestión e execución 
do solo que integra o PERI no que se atopa ese solo urbano non 
consolidado. Como consecuencia, e ao destinarse este solo a infraestrutura 
viaria (dominio público de uso público), a superficie do solo cedido 
computará a efectos da edificabilidade como parte do solo do PERI pero 
correspondéndolle a totalidade da edificabilidade lucrativa ao propietario 
(ou propietarios si é o caso) do PERI, excluíndo polo tanto ao Concello na 
participación desa edificabilidade lucrativa, e en concreto, actualmente, 
corresponderíalle a CEDIE a resultante da superficie que cede mediante o 
presente convenio. Para a materialización e adxudicación da mesma en 
superficie concreta, farase de mutuo acordo entre o Concello e CEDIE, 
deixando a salvo as facultades e competencias propias da administración 
competente en planificación. 
 
O valor da porción C de 217 m2 situada no PERI, incluíndo o seu 
aproveitamento lucrativo, ascende a 17.360 euros segundo informe técnico 
municipal. 
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O incumprimento desta última obrigación supoñerá a resolución da cesión 
gratuíta realizada, excepto para o caso de que un cambio lexislativo faga 
esta cláusula contraria a dereito. 
 

6º Por existir no solo preto ao solo obxecto de cesión gratuíta unha capela 
aberta na actualidade ao culto (no Anexo 2, "CAPELA"), o Concello 
comprométese a garantir o acceso á mesma durante as obras e a esixir os 
protocolos e seguros que procedan sobre as obras de urbanización para que 
cubran posibles afecciones á capela.  
 
QUINTA.- PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA A APROBACIÓN 
DESTE CONVENIO URBANÍSTICO E O SEU PERFECCIONAMENTO. 
 

De acordo co Título VII da LSG, a negociación, celebración e cumprimento 
dos convenios urbanísticos rexerase polos principios de transparencia e 
publicidade. 
Unha vez negociados e subscritos, os convenios someteranse ao trámite de 
información pública, mediante anuncio publicado no Diario Oficial de 
Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia, por un período 
mínimo dun mes. 
 

De acordo cos artigos 401.4, 402 e 403 do RLSG: 
 

Trala información pública, o órgano que negociase o convenio haberá de 
elaborar, á vista das alegacións, unha proposta de texto definitivo do 
convenio, da cal darase vista á persoa ou persoas que negociasen e subscrito 
o texto inicial para a súa aceptación, reparos ou, no seu caso, renuncia. 
 

O texto definitivo dos convenios deberá ser ratificado polo órgano 
competente, debendo asinarse dentro dos quince días seguintes á 
notificación da aprobación do texto definitivo pola persoa ou persoas 
interesadas, privadas ou públicas. Transcorrido este prazo sen que o 
convenio fose asinado, quedará sen efecto. 
 

A formalización deberá realizarse en documento administrativo, sen 
prexuízo do dereito de calquera das partes a solicitar a súa elevación a 
escritura pública. 
 
O convenio perfeccionaranse desde a súa firma, que se deberá realizar, en 
todo caso, logo da ratificación pola Administración do seu texto definitivo.  
 

O texto íntegro dos convenios, xunto co seu acordo de aprobación, 
publicarase no Diario Oficial de Galicia. 
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O convenio pode ser inscrito no Rexistro da Propiedade nos termos 
previstos na lexislación hipotecaria. En particular, os compromisos 
adquiridos en convenios urbanísticos polas persoas propietarias de terreos e 
do resto de bens inmobles vinculan ás terceiras persoas adquirentes, nos 
termos previstos na lexislación vixente. 
 
SEXTA.- CUMPRIMENTO OU INCUMPRIMIENTO DO OBXECTO DO 
CONVENIO. 
 

Si por razóns de forza maior, por imperativo legal ou técnico ou por 
oposición de instancia supramunicipais e/ou xurisdiccionais, quedase 
frustrado, superado e/ou desnaturalizado o presente convenio, o mesmo 
quedará sen efecto non tendo as partes 
nada que reclamarse respecto do seu contido, excepto no caso da cláusula 
CUARTA 5º. 
 

Si o obxecto do convenio non chegase a materializarse por incumprimento 
neglixente ou culpable das obrigacións contraídas neste pacto por calquera 
das partes, a parte que si cumprise os seus compromisos poderá esixirlle á 
outra o efectivo cumprimento e en todo caso, a compensación dos danos 
demostrables producidos por devandito incumprimento. 
 
SÉTIMA.- TRANSMISIÓN DA PROPIEDADE 
 

En caso de alleamento en todo ou en parte, dos terreos incluídos no ámbito 
do presente convenio, o adquirente quedará subrogado no lugar e posto dos 
actuais propietarios asinantes do convenio en todos os dereitos e obrigacións 
que del se derivan, a cuxo efecto os asinantes comprométense a facer 
constar o contido deste convenio e o seu afección en calquera acto de 
transmisión das referidas parcelas.  
 
Lido o presente texto inicial de Convenio Urbanístico e as súas follas 
achegas, as partes atópano conforme e aceptan, polo que asinan a 
continuación e nas súas demais folios e follas achegas, por duplicado 
exemplar e a un só efecto, no lugar e data sinalados máis arriba. 
 
 

D. Alfredo L. García Rodríguez Víctor Menéndez Suárez 
 
 

ANEXOS AO CONVENIO 
 

Anexo 1: plano da situación urbanística do PXOM 
Anexo 2: plano das superficies a ceder por CEDIE 
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2º O convenio deberá asinarse entre os propietarios e o sr. Alcalde 
dentro dos quince días seguintes á notificación deste acordo. 
Transcorrido dito prazo sen que tal sinatura tivera lugar, se entenderá 
que renuncian ao mesmo. 
 
 
3.- Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns de 27 de xuño de 2017 relativo a utilización do 
canon fixo de conservación-renovación para auditoría sobre o estado da 
Piscina Climatizada municipal. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 27 de 
xuño de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que a piscina climatizada está 
xestionada pola empresa Viaqua e que en cuestión de dous anos finaliza a 
adxudicación, que era por dez anos, e que a empresa ofertou no seu 
momento un canon anual a aportar de 30.000€ que se destinarían a obras de 
mantemento, de actualización, de reformas, etc. que suporían ó final do 
contrato uns 300.000€. Di o concelleiro que nestes momentos a empresa 
propón a posibilidade de deixar a concesión, que intentou traspasala a outras 
empresas pero que estas non viron a viabilidade para facelo, que o Equipo 
de Goberno entende que é posible ese traspaso sempre que non lle custe un 
euro ás arcas do Concello e que  pensouse en facer ese informe tanto 
económico como sobre todo técnico, cunha valoración final de qué 
necesidades teñen actualmente esas instalacións para podelas sacar outra vez 
a concurso no caso de que se chegue a ese acordo, que a empresa tamén foi 
moi flexible e quedaron en asumir a totalidade do canon deses dez anos, e 
que nestes momentos estase redactando o citado informe e que cando se 
vexa o resultado económico que figure no mesmo entenderase si é posible 
ou non chegar ao acordo final de rescisión do contrato en base, como xa 
dixo, a que ó Concello non lle custe un euro esa renuncia e que a piscina 
quede en condicións axeitadas para unha nova concesión. Di o sr Alonso 
Araujo que o que se trae a Pleno, porque así o estipulaba o Prego de 
condicións, é que todas as actuacións que haxa que facer usando o 
mencionado canon teñen que ser aprobadas polo Pleno, que tamén hai un 
informe do Arquitecto municipal explicando a necesidade deste informe e a 
súa posibilidade de ser incluída dentro das distintas actuacións que poden 
ser asumidas polo propio canon.                
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que ese informe que vai valer máis de trece mil euros máis IVE e 
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que non están de acordo que se desconte do canon que pagan, pois si a 
empresa vai deixar a concesión da piscina ten de pagar o que lle resta de 
anualidades, que o Concello contrate á empresa que vaia a facer a auditoría 
pero pagada pola concesionaria posto que o Concello ten que saber en qué 
condicións deixa a piscina a empresa que actualmente a explota. Di o 
concelleiro que cre que hai que cobrarlle á concesionaria os noventa mil 
euros pendentes de pago da concesión, o custe da auditoría e os danos que 
vaian máis aló da utilización da piscina, e que a partir dese momento habería 
que sacar a concurso público a concesión da piscina, que o seu Grupo está 
en contra desa utilización do canon. 
 

 Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo tamén pensa que o canon ten 
que pagalo a concesionaria, pois o canon que pagan é para obras e melloras 
e iso non é unha mellora é unha forma de intentar solucionar o problema que 
teñen, que observando o balance vese que lle veñen dando perdas e cada ano 
superiores e que se debería pensar en vez dunha auditoría en contratar unha 
empresa de mercadotecnia para facer unha campaña de captación de 
clientes, que realmente ese é o problema das piscinas municipais, a pouca 
afluencia de público en xeral e que quere saber si se pediu presuposto a 
outras empresas para esa auditoría. 
 

Di o sr. Alonso Araujo que se pediu presuposto a máis empresas e que esta 
foi a que lle pareceu aos técnicos a máis axeitada e adecuada en canto ao 
presuposto, que tamén está de acordo co tema das campañas pois ó mellor a 
piscina non se promocionou como se debería pola empresa concesionaria, 
que con respecto ao tema de si debe ser asumido polo canon, non se trata de 
ver os danos porque o que verdadeiramente hai son unhas necesidades de 
melloras de instalacións e que non é cuestión da empresa concesionaria, que 
os técnicos que pasaron por alí dixeron que hai unha serie de instalacións 
que hai que adaptar á situación actual, non hai defectos propiciados pola 
mala xestión ou mal uso das instalacións por parte da concesionaria, incluso 
a empresa tamén é sufridora de deficiencias que quedaron cando se 
executou a obra no seu momento e foi entregada ao Concello por parte da 
Xunta de Galicia, que segundo o listado de actuacións que le levaron a cabo 
co canon, xa hai informes de deficiencias das propias obras iniciais, tamén 
hai informes de empresas de control sobre calidade de materiais, etc., e que 
os servizos técnicos ententen que o canon pode asumir perfectamente este 
informe.  
 

O sr. García Yáñez fai uso da palabra para dicir que quere insistir en que si 
se teñen eses informes técnicos cal é o motivo de pedir a auditoría, que non 
sabe qué sentido ten, que a auditoría iría sobre os danos, sobre o que houbo 
e sobre o que hai e o que discute agora é quen paga esa auditoría e que el 
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pensa que a ten que pagar a maiores a empresa actual que quere deixar a 
concesión, que como parece ser que o motivo é que non lle é rendible o seu 
Grupo propón que en caso de deixala concesión sexa o Concello o que dea o 
servizo creando unha empresa municipal, que cre que é asumible coas cotas 
que paga a xente que utiliza a piscina. 
 

Toma a palabra o sr. Alonso Araujo quen di que neste momento non se 
discute sobre a forma de xestión do servizo e que en todo caso actualmente 
hai oito persoas traballando e son moitos salarios aparte da xestión da propia 
instalación. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde que di que non é un problema de que 
técnicos pasaran por alí, que por alí pasou o Arquitecto Municipal, un 
enxeñeiro industrial colaborador do Concello e unha empresa que ten a 
adxudicación, por concurso público, das caldeiras de biomasa, que como 
tamén se dedicaba á climatización fixo un informe de todas as deficiencias 
en canto á climatización, que é aí onde está a cuestión, que é unha empresa 
que non é sostible dende o punto de vista enerxético porque primou o 
deseño sobre a climatización e que o que se vai facer agora é determinar o 
estado da piscina, a situación na que se atopa, se ten defectos ou non, que xa 
se sabe que os ten, e que para resolver o problema desa valoración o camiño 
máis curto é pagar do canon que hai, porque non se está a falar de rescindir 
o contrato, pois chegado o momento habería que mirar o que ten que pagar a 
empresa por esa rescisión antes de tempo, que evidentemente o obxectivo é 
que haxa máis usuarios porque cos actuais sempre dará perdas, que é un 
tema social pero que hai que buscar o equilibrio pois os que non usan a 
piscina non teñen porqué pagala, e que a aprobación que se trae aquí é por 
cuestión de rapidez, para ter esa auditoría antes de que acabe o verán e 
poder tomar decisións sobre a piscina precisamente para mellorar o 
funcionamento.                        
 

Di o sr.  García Yáñez que lle dá a sensación que ao Grupo de Goberno 
dálle medo que haxa traballadores en boas condicións, que os traballadores 
están en mellores condicións cunha xestión municipal que cunha empresa 
privada que vaia a rendibilizar economicamente o investimento, que os 
argumentos que el utiliza son tan válidos como os do sr. Alcalde, e que non 
se lle pode botar en cara de que non estivera no Barco en xaneiro do ano 
2010 e que a verdade é que pasou todo o mes de xaneiro dese ano aquí. 
 

O sr Alcalde  fai uso da palabra para dicir que el falou de xaneiro do ano 
2000 non do ano 2010, que o sr. García Yáñez ten dereito a ter a súa 
opinión, que despois de facer a auditoría das obras e do custe das melloras 
tamén se pedirá a un experto que faga un estudio de como debería de 
funcionar esa piscina para poder saber as potencialidades que ten. 
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Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida e Álvarez Fernández) e cinco en 
contra (dos concelleiros Moldes Gómez, Aguado García, Pérez Roca, Melo 
García e García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: destinar ó importe dos canons fixos anuais acumulados de 
conservación-renovación que prevé o prego de cláusulas 
administrativas que rexeu a adxudicación do contrato de xestión de 
servizo público da piscina climatizada municipal, modalidade 
concesión, e o propio contrato administrativo, formalizado o 23 de 
febreiro de 2010, entre o Concello do Barco de Valdeorras e 
AQUAGEST (Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de 
Agua S.A.), aos gastos derivados da auditoría a realizar para o análise 
do estado actual da piscina e necesidades de futuras obras de 
renovación-consevación, cun orzamento de 16.552,80 euros IVE 
incluído. 
 

Segundo: este acordo adóptase, sen prexuízo das correspondentes 
accións de toda orde (administrativas e/ou xudiciais) que puidera 
realizar o Concello fronte aos distintos axentes que participaron na 
redacción dos proxectos de obra da instalación da piscina municipal, 
aos correspondentes axentes que asumiron a dirección da obra da 
instalación e á empresa adxudicataria das obras da instalación e a 
actual adxudicataria da explotación da concesión do servizo público, de 
proceder. 
 
 
4.- Ditame da Comisión Informativa de Facenda e Patrimonio, Contas e 
Promoción Económica de 30 de xuño de 2017 relativo a aprobación da 
modificación orzamentaria crédito extraordinario 2/2017, financiado 
con baixa ou anulación 02/2017. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
30 de xuño de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen di que tal e como leu o sr. Secretario trátase de 
liberar unha partida de 40.000 € para ter unha dispoñibilidade e poder 
adquirir un novo servidor informático que poida dar servizo ás esixencias 
que marca a lexislación no eido da administración electrónica xa que o 
actual servidor do Concello quédase escaso coa súa capacidade e o novo 
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preténdese facer nun pequeno local na aula de informática, na segunda 
planta do Edificio Multiusos e que habería que dotar dun equipo de 
climatización para que non se colapse o futuro servidor. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que están a favor en temas que redundan en beneficio da 
administración e de todos os veciños.    
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que como fixeron na Comisión o seu voto é 
favorable, e pregunta si o equipo que se vaia a adquirir sairá a concurso. 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde que para dicir que o procedemento de 
adxudicación será aberto, que non haberá ningún negociado porque 
entenden que un equipo informático dá igual de onde proceda, que o 
importante é que cumpra as características técnicas que ten que ter o equipo 
e despois loxicamente o máis barato posible. 
 

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de Crédito Extraordinario 02/2017 
financiada coa Baixa por Anulación 02/2017 do vixente orzamento. 
 

  Alta en aplicación de gastos 

 

O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que 
non existía crédito dotado con anterioridade, tratándose, asemade, de 
aplicacións orzamentarias que non poden considerarse abertas con 
crédito “cero” (Base 7.1.), debendo ser creadas ao efecto. As aplicacións 
orzamentarias a empregar para a súa financiación son as seguintes: 
 

Baixas ou anulacións en aplicacións: 
 

Aplicación 
Descrición Créditos iniciais 

Modificacións de 
crédito 

Créditos 
finais 

Progr. Económica 

920 62616 

Equipos para 
procesos de 

información-
DATACENTER 

4.000 40.000 44.000 

  TOTAL  4.000 40.000 44.000 
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Queda acreditado segundo memoria da alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que estable o artigo 37.2 do TRLFL en materia orzamentaria 
e o Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que son os seguintes: 

 

- Carácter específico e determinado do gasto a realizar e a 
imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores 

- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito 
destinado a esta finalidade específica, que deberá verificarse 
a nivel de vinculación xurídica. 

 

SEGUNDO. Expoñer o expediente ao público mediante anuncio 
insertado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de 
quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e 
presentar reclamacións ao pleno. O expediente considerarase 
definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan 
reclamacións, en caso contrario, o pleno disporá de un mes para 
resolvelas. 
 
 
5.- Ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente e  Servizos de 
14 de xuño de 2017 relativo a aprobación inicial modificación 
Ordenanza reguladora da tenza e protección de animais de compañía, 
no seu artigo 24 apartado 5 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Medio Ambiente e  Servizos de 14 de xuño de 2017. 
 
Concédeselle a palabra a concelleira delegada de Medio Ambiente, a sra.  
Urdangaray Díaz, que fai uso dela para dicir que se trata dunha 
modificación do artigo 24 da Ordenanza reguladora da tenza e protección de 
animais de compañía que prohibe a entrada de todo tipo de animais nos 
parques infantís e agora engádese "así como  naquelas outras zonas 
sinalizadas a tal efecto polo concello" e que como xa informou na Comisión 
se vai a modificar a ordenanza completa pero que estase á espera da nova 

Aplicación 
Descrición Créditos iniciais Baixas ou 

anulacións 
Créditos 

finais 
Progr. Económica 

920 12000 
Retribucións 

básicas funcionarios 102.385,90 20.000 82.385,90 

920 12100 
Retribucións 

complementarias 
funcionarios 

146.716,11 20.000 126.716,11 

  TOTAL GASTOS  40.000  
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normativa galega que pensa que publicará no mes de setembro e que no mes 
de novembro xa se poderá modificar adaptándose a esa nova Lei. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que están en contra porque cre que xa hai suficientes prohibicións 
contra os animais de compañía e sobre todo na rúa, que a ordenanza actual 
di que os cans teñen que ir atados e se non están atados é culpa do Concello 
que non o fai cumprir, que con iso xa chega, e que pensa que non hai que 
modificar nada máis, que nos parques infantís xa está prohibido que entren 
os cans e noutros sitios de uso público como son as praias fluviais do 
Malecón ou nos xardíns está prohibido o acceso de cans, que a Policía 
Municipal debe denunciar á xente que solta aos cans e sobre todo cerca de 
onde estea un parque infantil. Remata dicindo o sr. García Yáñez que cre 
que non hai que modificar a Ordenanza que xa na actual se recollen todo 
tipo de situacións que se poden dar  e as solucións a tomar. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que na modificación pon "naquelas outras 
zonas sinalizadas a tal efecto polo concello", pero que non concreta 
exactamente que criterios se van tomar para poñer esas sinais de prohibición 
ou non prohibición. 
 
Contesta a sra. Urdangaray Díaz que, primeiramente non está recollido en 
ningún sitio dos xardíns como di o sr. García Yáñez, e por outra banda que 
non se quixo poñer prohibición en todos os xardíns e zonas verdes do Barco, 
por iso se propón nas zonas que se sinalicen, e esas zonas serán 
prioritariamente nas que hai nenos xogando, por exemplo, ou zonas 
axardinadas que teñen grava ou cortiza. 
 
Di o sr.  Moldes Gómez que onde hai nenos xogando os cans non se meten. 
 
Di o sr. Alcalde que el pensa que si, que non se trata que estean os nenos 
nese momento pero despois van xogar alí e tíranse e arrástranse pola herba e 
tocan a herba coas mans e ó saír de alí van comer a merenda, por exemplo, e 
non parece razoable que teñan que estar expostos a esas cuestións, que a 
Policía acóllese á Ordenanza e como nela non se especifica pois 
evidentemente entende que non debe sancionar, que é simplemente iso, 
ratificar o que xa di a Ordenanza para que non haxa problemas, que é 
simplemente unha pequena clarificación que había que facer en espera de 
que se aprobe a Lei que está no Parlamento nestes momentos e que todo 
apunta que a finais de setembro se aprobará.      
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Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida e Álvarez Fernández), catro 
abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) e un voto en contra (do concelleiro sr  García Yáñez) adopta o 
seguinte acordo: 
 
1. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da 
tenza e protección de animais de compañía, no seu artigo 24 apartado 5, 
que di: "5. Fica prohibida a entrada de todo tipo de animais nos parques 
infantís", engadindo a este apartado o seguinte texto ".... así como  
naquelas outras zonas sinalizadas a tal efecto polo concello", quedando 
redactado definitivamente como segue: 
 
<<Artigo 24. Prohibicións 
(.......) 
5. Fica prohibida a entrada de todo tipo de animais nos parques 
infantís, así como  naquelas outras zonas sinalizadas a tal efecto polo 
concello.>> 
 
2. Someter o expediente a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo mínimo de 30 días para a presentación de 
reclamacións e suxestións. No caso de que non se realicen reclamacións 
ou suxestión, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 
provisional. 
 
 
6.- Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns de 27 de xuño de 2017 relativo á bonificación do 
ICIO solicitada por Nieves Barros García. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 27 de 
xuño de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus quince membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, dentro do ámbito 
de mellora ou rehabilitación de calquera construción para vivenda dos 
núcleos tradicionais ou de expansión segundo o art. 6.1º da Ordenanza 
Fiscal do ICIO. 
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Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 75% na cota do ICIO. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1. Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
 
2. Rogos e preguntas  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
varias preguntas que facer, que a primeira está en relación coas Festas da 
Octava en Viloira que se celebraron a pasada semana e di que o Campiño 
quedou cheo de lixo, e pregunta cál é o motivo para que en 10 días no 
pasase o servizo de limpeza e se manteña cheo de bolsas e desperdicios co 
conseguinte problema sanitario e máis cando hoxe foi día de feira. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que son conscientes da situación na que se atopa o 
Campiño pero que ten sido imposible, que a empresa ten unhas obrigas  que 
ten que limpar os parques infantís, as instalacións deportivas pero 
evidentemente non ten que limpar as áreas recreativas, que iso veno facendo 
habitualmente a Brigada de xardíns  e este ano está con catro persoas, non se 
puido contratar máis de momento e parece ser que en dúas semanas 
poderase contratar a dúas persoas e entón resolveranse estes problemas, que 
ata houbo que contratar a empresas para que limparan os parques infantís do 
núcleos rurais. Di que entre mañá e o luns ese problema quedará corrixido. 
 
Continúa o sr. García Yáñez coa segunda pregunta e di que os edificios dos 
vellos Xulgados da rúa Pérez Lista seguen a estar baleiros dende o traslado 
das dependencias xudiciais para a praza Clara Campoamor e pregunta si se 
insistiu por parte do Concello a reclamar a cesión ou si se agarda que o 
tempo faga o seu traballo e entre en ruína. 
 
Di o sr. Alcalde que nin unha cousa nin outra, que non desistiu que ten 
falado cos responsables da Xunta para que fagan a  cesión e hai un medio 
acordo para desenvolver iso, e que no mes de Setembro espera ter novidades 
nese sentido, que coa Dirección Xeral ten a idea de por onde se vai a ir para 
resolver o problema. 
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Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que nestas semanas a Xunta presentou 
o plan de transportes de Galicia que provocou un gran rexeitamento dos 
empresarios e traballadores do sector, que polos medios de comunicación se 
viron estacións de autobuses baleiras pola folga pero coidadas e limpas e 
que vai más dun ano que o Pleno do Concello do Barco aprobou unha 
Moción de Riada para instar á Xunta que coidase a Estación de Autobuses 
do Barco ante a desidia na que se atopaba, e pregunta si se efectuou nese 
sentido algunha xestión ante a Administración e qué pensa facer si a 
situación de abandono se mantén nos próximos meses. 
 
Di o sr Alcalde que se fixeron xestións nun momento determinado, falouse 
coa Xunta e limpouse de inmediato e que seguirán atentos para que o 
servizo funcione de forma axeitada, que en calquera caso iso non ten nada 
que ver coa folga do transporte que hai estes días nin co transporte escolar, 
que el, por certo, ten dito en varias ocasións que o uso do transporte escolar 
por parte dos veciños das aldeas e que se aceptan todas esas alegacións que 
fixo o Concello cre que no Concello do Barco o tema do transporte quedaría 
moito mellor do que estaba. En relación coa Estación de Autobuses di o 
alcalde que as actuacións fixeron efecto pois cando o Concello o puxo en 
coñecemento de transportes a necesidade de limpala e que para o caso de 
que se teña noticia de que se atopa en mal estado volverase a facer o mesmo. 
 
Di o sr. García Yáñez que el non fixo ningunha valoración da folga de 
transportes, simplemente foi unha escusa para falar das boas condicións das 
estacións que se viron nas imaxes da televisión. Segue o concelleiro dicindo 
que no Parque da Casa Grande de Viloira unha poda dos plátanos 
centenarios quebrouse e caeu ó carón do xardín infantil, que non causou 
desgrazas pero non é a primeira vez que pasa e pregunta si coida o Concello 
de por remedio ao perigo que corren os usuarios do parque sen intervir nesas 
árbores. 
 
Di o sr. Alcalde que o Concello coida e se ten feito cousas tamén, que o 
primeiro que se fixo foi poñer en coñecemento do propietario do xardín, que 
é a Consellería da Presidencia, da situación na que se poden atopar esas 
árbores, que despois de escritos e chamadas, incluso coa propia delegada, 
apareceu por aquí un traballador da empresa de mantemento que falou con 
el e co concelleiro de obras e ó final quedouse para o martes despois das 
festas de Viloira,  que quedaran en que eles poñerían os elevadores e o 
Concello a persoa que subira alí para quitar as pólas e ver cómo estaban as 
demais, pero que non volveu a aparecer ninguén por aquí e que se volverá a 
insistir outra vez e que en calquera caso valorarase a posibilidade de 
cambiar o parque infantil por motivos de seguridade. 
 



 
 

29 
 

Segue o sr. García Yáñez no uso da palabra e di que a situación de atención 
aos veciños que se dá no servizo de pediatría no Centro de Saúde considera 
que é propia do terceiro mundo, que o servizo comezou con tres pediatras e 
dous enfermeiros para unha poboación infantil de 1.945 nenos, que pouco a 
pouco o Sergas foi reducindo o número de profesionais mentres aumentaban 
os usuarios e que na actualidade conta con dous médicos e un enfermeiro 
que se ven incapaces de dar unha resposta médica eficaz  a pesar da súa 
profesionalidade, que o maltrato da poboación infantil de Valdeorras é 
evidente e pregunta se non debería o Grupo de Goberno preocuparse desta 
situación de discriminación e forzar ao Sergas a procurar unha solución. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que o Grupo de Goberno está preocupado e que o 
concelleiro delegado de Servizos Sociais e Sanidade poderallo explicar con 
máis detalle, que non é so un problema do servizo de pediatría que hai máis 
e que se quere facer un análise rigoroso de todas as deficiencias e de selo 
caso, xa directamente dende o Concello tomaríanse iniciativas nese sentido. 
 
Fai uso da palabra o concelleiro delegado de Servizos Sociais e Sanidade, sr. 
Saavedra Cantillana, quen di que foi persoalmente a falar co xerente 
executivo da zona, sobre todo para que lle dera explicacións sobre as 
deficiencias nos diversos servizos das que falan os usuarios. Di que o 
xerente emprazouno para volver a falar nunha semana que xa tería 
información sobre o asunto, que lle dixo que se precisaba de persoal médico, 
etc. e que, en todo caso, lle dixo que a situación se estaba de novo 
deteriorando e que non soamente afecta ao Concello do Barco senón a toda 
a Comarca. 
 
Continúa o sr. García Yáñez e di que hai máis de dous anos o partido 
político Podemos presentou unha proposta nas eleccións do Barco para 
recuperar o servizo de abastecemento da auga, que recollendo esta iniciativa 
Riada ao largo da lexislatura existiu nesta reclamación, que neste mes vence 
o contrato dos vinte anos da privatización do abastecemento da auga e 
pregunta si o Concello pensa en mirar para o outro lado e prorrogar de feito 
a concesión ou sacala de novo a concurso para manter a privatización ou 
remunicipalizar o servizo seguindo o recente exemplo de concello socialista 
de Valladolid. 
 
Di o sr Alcalde que efectivamente é certo que o concello de Valladolid 
remunicipalizou a auga pero ese programa tamén o levaban os alcaldes e 
grupos políticos de Marea en Galicia e de momento ningún fixo nese 
sentido moitos avances. Di que esta pregunta xa lla ten contestado moitas 
veces, que como xa lle ten explicado, o concello do Barco está nun 
Consorcio de Augas público que agrupa a nove concellos, no que colabora 
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Augas de Galicia e a Deputación Provincial, que forman parte do Consorcio 
e que ademais os traballadores son públicos forman parte do Consorcio, que 
a empresa o único que fai son determinadas labores de apoio e de prestación 
de servizos que se entende que son máis eficaces que si os xestionara o 
Concello, o que non quere dicir que o propio Consorcio co tempo sega 
asumindo responsabilidades e ó final termine el facendo todo. Di que o 
Concello xa lle pediu por escrito á Deputación Provincial que valore a 
situación e que faga un estudo económico de cara precisamente a ese fin de 
compromiso que o Concello ten coa empresa. Remata dicindo o sr. Alcalde 
que, como xa ten dito máis veces no Pleno, de cara a facilitar un servizo que 
está funcionando ben na Comarca o Concello estará aí porque se o Concello 
do Barco abandona o Consorcio este non ten ningunha viabilidade.   
 
O sr. García Yáñez di que estanse a acometer obras na fachada norte do 
xeriátrico Virxe de Fátima, coa finalidade de crear unha zona para os 
residentes o que proba a escasa utilidade que a dirección do establecemento 
dá ó solar posterior deixado en uso polo Concello, e pregunta se non pensa o 
Grupo de Goberno en recuperar o solar e abrilo ao goce de todos os veciños 
do Barco e en especial aos do barrio de Calabagueiros.   
 
Contesta o sr. Alcalde dicindo que no seu día se chegou a un acordo para 
que ese solar fose utilizado e que por razóns que non vai entrar nelas, os 
usuarios prefiren estar na terraza que hai diante e que de cara a mellorar as 
condicións falou cos técnicos municipais para ver si era posible facer alí 
unhas pérgolas para que estiveran máis protexidos os residentes e que como 
urbanisticamente pode facer esas obras os técnicos non puxeron 
impedimentos. Di que unha residencia necesita espazo e que si os usuarios 
aumentan na terraza non van caber. 
 
O  sr. García Yáñez di que pregunta si ese solar puidera estar aberto ao resto 
dos veciños. 
 
O sr. Alcalde contesta que el non coñece ningunha residencia que estea 
aberta ao público, que outra cousa é que haxa un xardín público e que os 
usuarios saían a el.        
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que na 
avenida do Bierzo á altura do número 110 hai unhas palmeiras e unhas 
árbores que teñen as pólas moi baixas, que están enriba da beirarrúa e   
dificultan o paso de peóns e que tamén á altura do número 111 están moi 
sucias as beirarrúas. 
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Di o sr. Alcalde que estes días a Brigada de Xardíns están cortando pólas 
por varios sitios porque se recibiron queixas da xente de que as pólas están 
baixas, que mirarán o que sinala e que na avenida do Bierzo  a empresa 
limpou e quitou todas as herbas fai mes e medio pero que loxicamente 
volven crecer e haberá que volver a limpalas. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que ten varias 
pregunta. Di que a primeira é que semana pasada houbo unha reunión de 
auto-caravanas no Barco nunha ruta que están facendo por toda Galicia e 
parece ser que se instalaron no aparcadoiro do Malecón e que esa asociación 
de auto-caravanas denunciou o mal estado da zona das caravanas que existe 
no Barco, segundo as declaracións por parte dun representante da 
asociación, e que el quere saber que lle poden dicir ó respecto. 
 
Contesta a concelleira da Área de Promoción Económica, Turismo, 
Comercio e Consumo, a sra. Dacal Feijóo, dicindo que en ningún momento 
esa asociación pediu un área especial para autocaravanas porque non 
estiveron pernoctando aquí pois chegaron ás doce da mañá, instalaron alí as 
autocaravanas, visitaron a bodega de Roandi e despois marcharon coas 
autocaravanas ata Vilamartín e cearon no Paladium, que ela simplemente 
avisou á Policía Local para que esperaran á entrada e despois cando saíran, 
que se aproveitou e pechouse durante un par de días ese aparcamento para 
limpalo, que como di as autocaravanas non utilizaron servizos pois 
soamente estiveron dende as doce da mañá ata as seis e media da tarde do 
domingo. 
 
Di o sr Pérez Roca que a súa pregunta é precisamente pola non utilización 
dun espazo que hai no Concello reservado para iso. 
 
Di que no seu momento, de común acordo coa asociación de caravanas 
fíxose con formigón unha zona con espazo para os verquidos e que despois 
puxéronse árbores e asfaltouse todo aquilo, que pode ser que ese día estivera 
algo luxo, que está preparado, que alí aparcan caravanas e que ningunha se 
ten remitido ao Concello para presentar unha queixa, que calquera que ten 
vido polo Concello para propoñer mellorar nas condicións desa zona sempre 
se tiveron en conta. 
 
Di o sr. Pérez Roca que segundo as declaracións de xente da asociación xa 
denunciaron de varias formas. 
 
Di o sr. Alcalde que no Concello non hai ningún escrito e que o responsable 
do acto do domingo pasado non lle transmitiu a concelleira de Turismo nin 
unha soa queixa. 
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Di a sra. Dacal Feijóo que o responsable do acto lle deu as grazas 
publicamente ao Concello do Barco de Valdeorras e que son testemuñas 
xente do Barco que estaba alí. 
 
Prosegue o sr. Pérez Roca dicindo que fai uns días que se había publicado 
nun periódico sobre a polémica sobre a campaña dos pasos cebra na Vila 
barquense, que parece ser que, segundo o periódico a iniciativa é ilegal ó 
estar totalmente prohibido modificar unha sinal de tráfico. 
 
Contéstalle a concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta Barreiro, quen 
di que tampouco no Concello chegou ningún tipo de queixa ou polémica 
con relación a iso, que cando se decidiu poñer en marcha esa iniciativa en  
todo momento se contou co apoio da Policía Local, que de feito acompañou 
ás persoas e nenos que estiveron pintado os pasos de peóns, e que 
posteriormente recibiuse dun membro da Policía Local un informe no que 
dicía que o que se acababa de facer non se podía facer, pero xa estaba feito e 
non se pode cambiar, aínda que lle estrañou moito que primeiro colaboren e 
en todo momento e apoien a iniciativa  e posteriormente, cando xa estaba 
realizada, se reciba ese informe, que estivo buscando información e que esa 
campaña xa se fixo en outros concellos, como por exemplo o concello de 
Madrid no ano 2014, e que tamén leu lexislación relacionada con pasos de 
peóns e non viu ningunha prohibición ó respecto, que por riba fai uns anos a 
propia Policía Local do Barco fixo unha campaña dese tipo, que non 
entende moi ben esa polémica que cre que non existe. 
 
Di o sr. Pérez Roca que para facer unha reivindicación do poeta valdeorrés, 
Florencio Delgado Gurriarán, hai outros espazos máis axeitados. 
 
A sra. Pizcueta Barreiro di que non sabe si máis axeitados ou non pero que 
por exemplo na China as grandes empresas rífanse os pasos de peóns como 
o mellor soporte publicitario.      
 
Di o sr. Pérez Roca que el quere saber si é legal ou non facer iso, que hai un 
informe da Policía Local. 
 
Di o sr. Alcalde que si que hai un informe de un policía pero que tamén 
houbo varios policías que durante varios días estiveron acompañando e 
supervisando ao nenos nesa actividade e non puxeron ningún problema, que 
ó final os nenos saben quen é Florencio Delgado Gurriarán e a xente 
pregunta por el, polo que pensa que se acadaron os obxectivos da campaña. 
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Di o sr. Pérez Roca que vai a dirixirse á concelleira de Servizos, e roga que 
no Medio Rural hai se vixie o tema da recollida de lixo porque non cumpren 
cos días sinalados durante a semana, como pasa en Veigamuíños e cre que 
tamén na zona da Barxa. 
 
Pide a palabra a palabra o sr. García Yáñez para facer un rogo e é que no 
aparcamento da avenida Conde Fenosa e o Malecón hai unhas árbores e que 
pasan os cables que tocan, que habería que solucionar ese tema. 
 
Di o sr. Alcalde que o poñerá en coñecemento dos electricistas para que o 
solucionen.    
    
    
3. Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 210/17 ata 
o núm. 339/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 1, 8 e 15 de 
xuño de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 210/17 ata o núm. 339/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
1, 8 e 15 de xuño de 2017. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca para dicir que hai un erro no enunciado da 
Resolución nº 277/17, pon Calle San Roque 10 e é Calle Real 10. Di que 
tamén nas Resolucións 256/17 e a 303/17 sobre os expedientes de 
investigación de camiños, si se lle pode dar información na Comisión de 
Obras. 
 
Di o sr Alcalde que non hai inconvenientes para darlle toda a información 
na próxima Comisión de Obras por parte dos técnicos.   
 
 
4. Dación de conta do levantamento de reparo da resolución 310/17 
(Relación Facturas 10/2017). 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo da Resolución 310/2017 
de data 2 de xuño de 2017 (“relación de facturas 10/2017").  
 
 
5. Dación de conta da sentenza recibida no seguinte procedemento: P.O. 
183/2017. 
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no Procedementos Ordinario 
183/2017, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
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Di o sr. García Yáñez que con respecto a esta sentenza, que está de acordo 
coa sentenza e pregunta si se vai a recorrer. 
 
Di o sr. Alcalde que non ten sentido recorrela, que a lexislación é así e non 
merece a pena gastar cartos e que el persoalmente anima a aqueles 
traballadores que veñen por unha subvencións, gañan o concurso e se repite 
a contratación e volven a gañar, son indefinidos, pero que iso teno que 
decidir un xuíz, non o pode decidir o Alcalde, que por iso el lles di que 
vaian aos xulgados, que o Concello sacará esas prazas a concurso público en 
canto poda e lle deixen.            
 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:28 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
 



 
 
 
 

1 
 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DE 14 DE XULL O DE 
2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 13:34 
horas do 14 de xullo de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión extraordinaria urxente convocada para o día da data, 
constituíndose coa asistencia dos seguintes señores/as que integran os 
seguintes grupos políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca, que se incorpora á sesión no momento que se di 
nesta acta. 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asisten o concelleiro D. Aurentino Alonso Araujo e a concelleira Dna. 
Nieves Rodríguez Voces, quedando xustificadas as súas ausencias pola 
Presidencia.  
  
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
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Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
 

1.- Declaración da urxencia da sesión, xustificando a urxencia en que é 
preciso aclarar a titularidade do ben que se define no expediente do 
segundo punto da orde do día para poder acreditar a titularidade 
municipal no expediente de subvención, sendo paso previo a inclusión 
do ben no inventario e tendo en conta que o prazo de presentación de 
solicitudes da subvención rematará no mes de agosto e que logo deste 
acordo se require tramitación no Rexistro da Propiedade para 
inmatricular o ben en favor deste Concello.   
 

Di o sr. Alcalde que xa o pasado martes lle explicou aos voceiros de qué ía o 
asunto a tratar neste Pleno e que se contactou cun responsable do Ministerio 
de Fomento para que lles informara das condicións na que ía a saír a Orde 
para solicitar a subvención de recuperación de patrimonio histórico con 
cargo á subvención do 1% de Cultura, que xa está feito o proxecto para a 
segunda fase da rehabilitación da Torre do Castro, é dicir do contorno, do 
que afecta á muralla interior do Castro e que ó único que falta para 
completar a solicitude é unha certificación de que eses terreos, o sendeiro 
que hai pegado á muralla, son municipais. 
  
Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro D. Enrique Pérez Roca. 
 
Prosegue dicindo o sr. Alcalde que había para tomar ese acordo con 
urxencia para facelo antes de que se inicie o prazo de presentación e incluso 
telo inscrito no Rexistro da Propiedade, é dicir, que cumpra todos os 
requisitos, e que a única solución que había era ter un Pleno extraordinario 
para modificar o Inventario de Bens e, polo tanto, introducir nel ese 
sendeiro. Di que nese sendeiro hai un par de anacos con certas dúbidas polo 
que se iniciará un expediente de investigación para determinar os límites 
reais do camiño, aínda que non sería ningún problema de cara a determinar a 
realización do propio proxecto e que a urxencia xustificase porque si se 
espera á sesión ordinaria do Pleno tería rematado o prazo de presentación de 
solicitudes e polo tanto non se podería certificar que o terreo é público. 
 
A continuación o Sr. Presidente somete a votación a urxencia da sesión 
plenaria sendo aprobada por unanimidade dos quince membros asistentes.  
 
 
2-  Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa á inclusión dun vieiro do Castro no inventario 
municipal. 
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Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, pola Presidencia dáse 
lectura á parte dispositiva da proposta da Alcaldía, que di: 
 

"Primeiro: dar de alta no Inventario de Bens do Concello do Barco de Valdeorras, 
de acordo coa ficha que se achega onde se describe o ben cos requisitos que sinala 
a lexislación patrimonial, o seguinte ben: 
 

-Senda peonil de 67,84 m. cun ancho medio de 2,88 m., con estreitamentos 
puntuais ata un mínimo de 1,36 m. A senda forma parte da parcela 
catastral 32010A021090080000XB, parte da rúa B do núcleo de O Castro 
e remata na "Estrada do Castro". 

 

Segundo: remitir copia da rectificación á Comunidade Autónoma e á 
Subdelegación do Goberno para dar cumprimento ao artigo 32 do Regulamento de 
Bens das Entidades Locais." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que quere unhas aclaracións e pregunta canto vai 
custar a segunda fase do proxecto. 
 
Di o sr Alcalde que está valorada en 345.000€. 
 
Pregunta o sr García Yáñez a qué subvención se opta. 
 
Di o sr Alcalde que co 75%, aínda que o 1% cultural non subvenciona os 
servizos, é dicir, o saneamento, o abastecemento, os tubaxes para a 
iluminación ou a telefonía, non entra dentro da subvención, que está 
incluído nese orzamento pero o tería que facer o Concello pola súa conta, 
que ascendería a uns 20.000€ aproximadamente.    
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen pregunta si xa saíu a subvención. 
 
Di o sr. Alcalde que a día de hoxe non saíu pero que segundo o que lle dixo 
a Subdirectora Xeral do Ministerio de Fomento nuns quince días sairía. Di 
que igual tarda moito máis en saír, que iso non se sabe pero que é preferible 
ter todo feito e non correr riscos. 
 
Pregunta o sr. García Yáñez si hai un período de alegacións. 
 
Di o sr Alcalde que neste caso non hai ningunha dúbida, que eses dous 
anacos preferimos facelos por outra vía precisamente para non entrar en 
conflito con ninguén, que hai que facer unha investigación global pois hai 
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tamén un carreiro que debería de subir ó sendeiro dende a praza de fora da 
vila que non figura no catastro. 
 
Fai uso da palabra o sr. García Yáñez quen pregunta si non ten que pasar un 
período de exposición pública para alegacións. 
   
Di o sr. Alcalde que non é obrigatorio facer exposición pública neste caso, 
polo que non se vai facer. 
 
Pide a palabra o concelleiro sr. Crespo Díaz para aclarar que a exposición 
pública virá si ó final ó inscribirse no Rexistro  farase público polas 
notificacións aos colindantes e todo o que require a Lei unha vez que se 
rexistre si se chega a rexistrar. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
 

Primeiro: dar de alta no Inventario de Bens do Concello do Barco de 
Valdeorras, de acordo coa ficha que se achega onde se describe o ben 
cos requisitos que sinala a lexislación patrimonial, o seguinte ben: 
 

-Senda peonil de 67,84 m. cun ancho medio de 2,88 m., con 
estreitamentos puntuais ata un mínimo de 1,36 m. A senda 
forma parte da parcela catastral 32010A021090080000XB, parte 
da rúa B do núcleo de O Castro e remata na "Estrada do 
Castro". 

 
Segundo: remitir copia da rectificación á Comunidade Autónoma e á 
Subdelegación do Goberno para dar cumprimento ao artigo 32 do 
Regulamento de Bens das Entidades Locais. 
 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 13:44 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 7 DE SETEMBRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:15 
horas do 7 de setembro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana  
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca, que se incorpora á sesión no momento que se di 
nesta acta. 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asisten as concelleiras Dna. Diana Urdangaray Díaz e Dna. Nieves 
Rodríguez Voces, quedando xustificadas as ausencias pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1.- Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 6 de xullo de 
2017. 
 

Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 6 de xullo de 2017, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos catorce concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2.-  Ditame da Comisión Informativa de  Contas relativo a bonificación 
da cota do I.C.I.O solicitado por D. José Álvarez González 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus catorce membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: d eclarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do 
ICIO por estar situada dentro do ámbito de aplicación do PEPRI do 
casco antigo. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
3.- Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo a bonificación 
da cota do I.C.I.O solicitado por Dª Mª Jesús González Fernández. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus catorce membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do 
ICIO por estar situada dentro do ámbito de aplicación do PEPRI do 
casco antigo. 
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Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
4.- Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo a bonificación 
da cota do I.C.I.O solicitado pola Comunidade de Veciños Estación,26.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus catorce membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do ICIO. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
5.- Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo a bonificación 
da cota do I.C.I.O solicitado por Dª Beatriz Real Pérez.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus catorce membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais e 
histórico-artísticas segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do ICIO. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 75% na cota do ICIO. 
 
 
6.- Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo a 
recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2017 
 
Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro D. Enrique Pérez Roca. 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que cada certo tempo hai que 
recorrer aos recoñecementos extraxudiciais de crédito porque se seguen 
recibindo facturas no rexistro xeral, que neste caso son facturas, entre 
outras, de Gas Natural do último trimestre do ano 2016. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que detectou un erro no título deste punto, pois o 
recoñecemento extraxudicial é o 2/2017 e non o 2/2016 como pon na 
convocatoria. Prosegue dicindo que como xa dixo na Comisión informativa 
habería que artellar mecanismos para que as administracións públicas 
paguen en tempo limitado as facturas e que a FEGAMP debería impulsar 
mecanismos de consenso cos organismos para que non se pasen facturas 
moi atrasadas, que se podería fixar un prazo de dous anos como tope, que 
non se pode estar sempre revisando facturas de Gas Fenosa, cando se supón 
que é unha multinacional que ten unha boa administración, que o sr. 
Alcalde, como Presidente da FEGAMP podería impulsar algunha comisión 
de traballo para estudar ese asunto e que como parece ser que a maior 
factura que paga o Concello é a de Gas Natural-Fenosa, lle gustaría que o 
Concello iniciase unhas consultas técnicas para poder abaratar esa factura 
global, que fai pouco falouse de ofertar concursos por tramos, que hai 
algúns concellos que xa o teñen, como o concello de Santiago e que, como 
xa propuxo ó principio da lexislatura, lle gustaría que o Concello se dotase 
dunha sección ou organismo ou traballadores que se dedicasen a valorar as 
compras que fai o Concello, pedir ofertas e intentar rebaixar o custo desas 
compras. Remata dicindo o sr. García Yáñez que as facturas hai que pagalas 
aínda que habería que ter en conta as propostas que fixo el para poder 
corrixir no futuro. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o sr. Pérez Roca, quen di que o que di o voceiro de Riada é certo 
pero que el puxo sobre a mesa, na pasada Comisión informativa, que dende 
o Concello deberíanse de buscar fórmulas de control para esas facturas que 
quedan pendentes non só as do final de ano senón para as que se presentan 
no mes de maio ou de xuño, que no Concello poderíase articular algunha 
fórmula para comprobar que esas facturas non están recibidas e aforraríase 
traballo, que iso pódese conseguir con vontade política para facelo. 
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Di o sr Alonso Araujo que xa quedara todo máis ou menos comentado na 
propia Comisión informativa, que hai aspectos que se comentaron agora cos 
que están de acordo, que loxicamente as facturas deberían chegar a tempo, 
dentro do ano fiscal,  aínda que o Concello non ten capacidade de momento 
para obrigar aos provedores a que remitan esas facturas nun prazo fixado, 
que non se pode evitar pagar as facturas dentro dun prazo si a Lei o permite, 
que de momento os Concellos están abocados a seguir pagando as 
subministracións que lle fagan. 
 
 Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda: 
 
Aprobación segundo detalle da relación anterior, levantando os reparos 
contidos nos informes de Intervención, por un importe de 47.764,34 € 
brutos, tendo en conta que os traballos se atopan efectivamente 
realizados , polo que de non recoñecerse as obrigas se estaría a producir 
un enriquecemento inxusto por parte do concello. 
        
 
7.- Ditame da Comisión Informativa de Contas relativo á aprobación da 
Conta Xeral do ano 2016. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 1 
de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que un ano máis se está diante 
dun dos exercicios de transparencia máis importantes que se dan nun 
Concello, que é precisamente o de render contas ante o Consello de Contas 
pero tamén ante os cidadáns. Di que é o penúltimo paso do percorrido que 
segue este mecanismo de control de funcionamento do Concello: primeiro a 
redacción por parte do servizo de Intervención, que como todos os anos hai 
que felicitar pola súa dilixencia e polo traballo feito, e despois desa 
exposición pública no BOP, co correspondente período de alegacións, e 
agora chega aquí ao Pleno para darlle o visto e prace antes de ser reenviado 
ao Consello de Contas. Prosegue facendo uso da palabra o voceiro sinalando 
que, como di a Interventora no seu informe, a Conta é un documento 
técnico, que avalia un traballo técnico, que as conclusións que se poden 
sacar del é que este Concello é un dos máis saneados de España, un dos 
Concellos con menor presión fiscal, que cumpre coa estabilidade 
orzamentaria e cos límites legais de endebedamento. Di o concelleiro que 
hoxe no é o momento de discutir onde se debe de investir, que ese debate 
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corresponde ao momento de aprobación dos orzamentos, senón que, como 
xa dixo, este é un documento técnico ao que hai que darlle o visto e prace 
como tal.     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que está de acordo co voceiro do Partido Socialista de que onde hai 
que discutir os gastos do Concello é no Pleno dos orzamentos, que tamén 
está de acordo de que este é un documento técnico, que confía nas persoas 
que fan os balances, e que como se remiten ao Ministerio de Facenda ou ó 
Consello de Contas de Galicia si hai algún problema, que non o cre, ese 
órgano decidirá e polo tanto vai a votar a favor.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que como xa fixeron na Comisión informativa 
van a absterse. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) e cinco abstencións (dos 
concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) adopta o seguinte acordo: 
   
 PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2016 do Concello do 
Barco de Valdeorras que queda cumpridamente xustificada e integrada 
polos seguintes documentos: 

a) O Balance. 
b) A  Conta do resultado económico-patrimonial. 
c) O Estado de Cambios do Patrimonio Neto 
d) O Estado de Fluxos de Efectivo 
e) O Estado de Liquidación do Orzamento. 
f) A Memoria. 
Ademais as contas anuais da propia Entidade local únese a 

seguinte documentación:  
- Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de 

exercicio. 
- Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos 

existentes nas mesmas a favor da entidade local referidos a 
fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da 
entidade bancaria. 

- En caso de discrepancias entre os saldos contables e os 
bancarios, apórtase o oportuno Estado de Conciliación, 
autorizado polo Tesoureiro. 
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SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a 
documentación que a integra á fiscalización do Tribunal de Contas (e 
órgano autonómico), tal e como se establece no artigo 212.3 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e, en cumprimento 
dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e demais normativa 
concordante, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 
 
 
8.- Ditame da Comisión Informativa de cultura, educación e turismo 
relativo aos festivos locais do ano 2018. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Cultura, Educación e Turismo de 30 de agosto de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus quince membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro. Propoñer ao órgano competente a determinación como días 
inhábiles no termo municipal do Barco de Valdeorras, declarándose 
festivos locais, as seguintes datas: 
 

Martes, 22 de maio de 2018 Día de Santa Rita 

Venres, 14 de setembro de 2018 Día do Cristo  

 
Segundo. Dar traslado de certificación do presente acordo ao órgano 
competente. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1. Previa ratificación da inclusión na orde do día,  moción do grupo 
municipal PS de G- PSOE  relativa á posta en marcha dun modelo de 
plan único de financiación para os concellos da provincia de Ourense. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o sr. Alonso Araujo quen dá 
lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, establece que é competencia propia das deputacións provinciais a 
asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica ós concellos, 
especialmente ós de menor capacidade económica e de xestión. Por iso e en 
coherencia coa lexislación, é polo que as deputacións aproban anualmente 
un Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal. 
A Deputación de Ourense ten previsto para o ano en curso a colaboración 
cos concellos a través de varios instrumentos: Plan Provincial de 
Cooperación, dotado con 5.308.500 euros, o Plan da Rede Viaria, 
orzamentado con 2 millóns, o plan de emprego, con 910 mil euros, a razón 
de 10 mil euros por concello, cooperación vía convenio cos concellos (1,3 
millóns de euros), plan termal con 1,2 millóns de euros e acción social (1,2 
millóns de euros). 

De todos eles, tan só o Plan provincial, o de emprego e o de acción social, 
son os únicos que se distribúen a todos os concellos, en función de criterios 
predeterminados de antemán, aínda que discutibles, por facerse moitos deles 
de xeito lineal, con independencia do tipo de concello e das súas 
características. Esta achega, en relación cos 77 millóns de orzamento 
provincial, apenas supón unha mínima parte de dito orzamento. Trátase 
dunha partida cativa, que non permite abordar as moitas e cada vez máis 
crecentes necesidades que temos nos concellos. 

Estes datos contrastan enormemente co esforzo que están a facer nas demais 
deputacións galegas nesta materia, que se moven por enriba do 25% do total 
do orzamento (ate o 43% no caso da Deputación da Coruña); agrupando 
todas as subvencións ós concellos nun plan único que permite, ademais de 
simplificar a burocracia e axilizar as achegas, repartir de xeito obxectivo, en 
función de criterios ponderados, o diñeiro público, reducindo drasticamente 
a discrecionalidade na asignación dos fondos públicos provinciais, 
afondando así nas políticas de equidade, obxectividade e transparencia nas 
accións de cooperación cos concellos.  

Se se aplicasen os criterios de reparto da Deputación Provincial de Lugo, 
que xestiona un territorio e unha poboación semellantes aos da provincia de 
Ourense, con 20.000.000 € anuais distribuídos entre os Concellos, o Barco 
recibiría 500.000 € ao ano. A día de hoxe, sumando tódalas subvencións que 
recibe o Concello do Barco da Deputación Provincial de Ourense, a media 
anual está arredor dos 170.000 €. Nunha lexislatura de 4 anos, a Deputación 
Provincial de Ourense estaría deixando de investir no Barco 1.300.000 €. 
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Asemade, desde hai varios anos, feita a liquidación anual, a Deputación ven 
arroxando un superávit importante que se distribúe case exclusivamente, con 
criterios subxectivos e discrecionais, mecanismo que impide que moitos 
concellos poidan percibir achegas á marxe das establecidas nas subvencións 
arriba mencionadas. É preciso que nunha provincia que lidera os peores 
indicadores socio-económicos e poboacionais, con máis de 300 núcleos nos 
que non se conta nin con un só habitante,  se creen as condicións para que as 
persoas poidan vivir nunhas condicións dignas, con servizos e 
infraestruturas do século XXI, e para iso cómpre que os concellos poidamos 
dispor de recursos, e dentro da nosa autonomía municipal, destinalos para 
aquilo que consideremos perentorio e necesario. Cómpre tamén que a 
Deputación cumpra co obxectivo fixado para colaboración cos concellos de 
menos de 20.000 habitantes que é o sentido da súa pervivencia como 
institución. 

Do mesmo xeito é necesario demandar que o Partido Popular de Ourense 
sexa coherente co que aproban os seus alcaldes na FEGAMP e cos acordos 
que establece esta co goberno da Xunta, da mesma cor política. Así pois, é 
preciso que se implementen os criterios obxectivos acordados por 
unanimidade na Federación Galega de Municipios e Provincias, onde a 
propia Deputación está representada, que son os de: superficie, poboación, 
entidades de poboación e índice de envellecemento e ofrecerlle ós nosos 
concellos equidade e transparencia a través dun plan único. As afinidades 
políticas non deben influír, nunca e en ningún caso, na dotación de recursos 
para os veciños e veciñas; estes deben poder escoller a quen queiran como 
alcalde con independencia de que vaian recibir máis ou menos recursos para 
financiar os servizos municipais. 

Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta as seguintes 
PROPOSTAS DE ACORDO, que agarda sexan aprobadas polo pleno 
desta Corporación: 

1.- Instar á Deputación provincial de Ourense para que no vindeiro 
orzamento, e tendo en conta os criterios de reparto xa establecidos pola 
FEGAMP, se faga o reparto ós concellos da provincia a través dun plan 
único de investimentos que se sitúe na fronteira dun 1/3 do total do 
orzamento, como xa fan as restantes deputacións galegas. 

2.- Esixir de todas as administracións que os recursos públicos, os recursos 
de todas e todos, se repartan de xeito obxectivo e responsable na procura 
dunhas mellores condicións de vida para a nosa veciñanza." 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que a Moción denuncia o que se considera un prexuízo de igualdade 
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na prestación de servizos dos fondos provinciais, o que é contraditorio coa 
actual razón de ser das Deputacións, que por moito que se diga a Deputación 
de Ourense non é garante de servizos públicos, que en todo caso estes 
dependes dos Concellos, da Xunta de Galicia e do Estado, que o gasto en 
servizos que presta a Deputación é a sexta partida de gastos do orzamento 
do ano 2017, que dedica a apoiar aos Concellos ó redor de nove millóns de 
euros, un 9% dun orzamento total de noventa e dous millóns setecentos mil 
euros, que os cinco millóns e medio de euros para os noventa e dous 
concellos contrastan cos 2.700.000€ dedicados a proxectos culturais con 
peso, complexidade que radica na dificultade de estender cheques para 
mercar o arquivo de La Región en compensación das diarias novas e imaxes 
para contar a vida do sr. Baltar.  Afirma o sr. García Yáñez que a 
intervención da Deputación Provincial, a parte das subvencións puntuais 
redúcese a xestionar o Consorcio de Augas de Valdeorras e non resolve o 
problema de abastecemento como ben saben en A Rúa e en Petín este verán, 
pero que pola contra implantou unha nova taxa, imposto que os valdeorreses 
son os únicos ourensáns que a pagan. Di que o Alcalde do Barco, para poder 
gozar de autonomía, debería desligarse do Consorcio de Augas de 
Valdeorras polo ben dos barquenses e barquensas, que o que de verdade está 
en xogo é a racionalidade administrativa e que a razón de ser das 
Deputacións finiquitou coa implantación das autonomías. Remata dicindo o 
sr. concelleiro que apoian a proposta presentada polo Grupo de Goberno. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que esta moción do Partido Socialista foi 
presentada no Pleno da Deputación no mes de agosto con resultado 
desfavorable e que agora a presentan nos Concellos onde gobernan con 
maioría, que lle parece unha perda de tempo porque ese organismo non vai 
cambiar de criterio como así o fixo saber en dito Pleno. Di que quere 
recordar que no plan de infraestruturas deportivas a Xunta de Galicia e 
Deputación contempla un investimento para este Concello do 17,79% do 
total, que desa cantidade o 35,40% o aporta o goberno provincial, é dicir a 
Deputación, que por exemplo xa están aprobados 177.000€ para O Barco, 
que son 137.000€ para a Pista de Vilanova e 40.000 para as pistas de pádel.     
 
Concédeselle a palabra o sr. Alonso Araujo quen fai uso dela para dicir que 
xa na propia Moción se fala dos diferentes plans que ten a Deputación e que 
está recoñecido por ela que hai sete millóns e medio de euros destinados a 
todos eses plans, que dende a Moción a petición que se fai é que se destinen 
uns vinte millóns de euros do orzamento da Deputación, que inicialmente 
era de setenta e sete millóns de euros e cunha modificación orzamentaria de 
quince millóns xa está en noventa e dous millóns de euros. Di o concelleiro 
que o orzamento da Deputación de Lugo para 2017 é de oitenta e catro 
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millóns de euros dos que vinte millóns destínaos ao plan único a repartir 
obxectivamente entre todos os concellos da provincia de Lugo, polo que 
pensa que non é tan desatinado o que se pide para que ese reparto sexa máis 
equitativo. Di que no ano 2014 a Deputación provincial de Ourense tivo un 
remanente de Tesourería de 24.156.617€, no ano 2015 pechou o exercicio 
cun remanente de Tesourería de 26.726.742€ e no ano 2016 aínda que non 
están as contas publicadas, segundo os datos aportados dende a propia 
Deputación o remanente de Tesourería andará entre os vinte e tres e os vinte 
e seis millóns de euros, o que quere dicir que hai diñeiro para poder afrontar 
perfectamente este Plan. Di o voceiro que o Grupo Popular na Deputación di 
que a Deputación de Ourense é a que conta con maior remanente de 
Tesourería (se supón que será de España) e que iso levará consigo que se 
chegue a débeda cero durante o presente exercicio, tamén é unha afirmación 
feita polo propio voceiro do PP na Deputación, que entón, di o sr Alonso 
Araujo, como non hai necesidades na provincia é preferible entregarlle o 
diñeiro aos bancos en vez de entregarllo aos Concellos. Di que non quere ser 
mal pensado crendo que o reparto dos fondos da Deputación se fai 
discrecionalmente por clientelismo, que vai pensar que se está ante un 
petrucio paternalista que segue a triturar aos membros da súa familia, 
porque aínda non teñen capacidade ni son responsables para administrar os 
seus bens e que o cabeza de familia decide cando, canto, para que e, sobre 
todo, a quen lle dá os cartos pero que o sr. Baltar ten que saber que os 
concellos xa son adultos e teñen demostrado que en xeral saben administrar 
moi ben os recursos, e que si se quere ser a Deputación máis intelixente, 
innovadora e ser os campións da transparencia débese empezar polo reparto 
dos fondos asignándolle a cada Concello o que lle corresponde 
obxectivamente e non o que arbitrariamente decida o seu Presidente. 
Prosegue dicindo o concelleiro que pedirlle á Deputación de Ourense, igual 
que se lle pide á Xunta de Galicia e ao Goberno central, un reparto xusto e 
obxectivo dos fondos que destinan á totalidade dos Concellos da provincia 
independente da cor política de quen os goberna, supón unha utilización 
sectaria e partidista dun organismo como é a FEGAMP e implica a 
reprobación do seu presidente por parte do Grupo Popular no Pleno 
provincial da Deputación de Ourense, el anima ao presidente da FEGAMP a 
seguir sendo sectario e partidista na defensa dos 313 concellos de Galicia. 
Remata o sr. Alonso Araujo dicindo que ese dato que deu o voceiro do PP, 
do 17,79% de investimento, é un dato un pouco terxiversado pois ese 
investimento que está previsto para as pistas polideportivas de Vilanova, era 
un investimento que no seu momento se acordou coa Consellería de  Medio 
Rural e que agora a Consellería llo traspasou á Deputación, é dicir que a 
Deputación non vai poñer ese 17% dos seus fondos para construír esa pista 
en Vilanova.         
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Concédeselle a palabra ao sr. García Yáñez quen fai uso dela para dicir que 
el segue insistindo que é necesario romper os acordos do Consorcio de 
Augas de Valdeorras, que están en mans de Deputación e recuperar o 
abastecemento de auga polo Concello, porque non se pode criticar a Baltar e 
logo chegar a acordos puntuais, que ademais gravan aos veciños de 
Valdeorras, que igual que piden igualdade no reparto de fondos teñen que 
pedir igualdade nos impostos que se pagan, e que os valdeorreses pagan 
máis impostos por un acordo que hai coa Deputación para xestionar a auga 
de Valdeorras. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que pódese criticar e estar en 
determinados acordos porque os nove Concellos da Comarca de Valdeorras 
non están no Consorcio de Valdeorras para darlle lustre á Deputación senón 
para poder prestar un mellor servizo, que estar no Consorcio nunha decisión 
de apoio ao concepto de comarca e que iso non impide que se critique ao 
resto das políticas que fai a Deputación, que os servizos custan cartos e que 
deben reverter a quen os presta mediante taxas, que concretamente máis de 
12.000 veciños do concello do Barco de Valdeorras levan pagando a taxa de 
depuración dende o ano 2002, que non é ningunha novidade porque aquí 
estábase depurando e estábase pagando a taxa de depuración. Prosegue 
dicindo o Alcalde que en relación co dito polo voceiro do PP, non se poden 
mesturar as cousas pois nese futuro convenio que se supón que se vai firmar 
este mes coa Deputación Provincial para as instalacións deportivas, aínda 
que se lle dese o valor de todos os cartos que vai poñer non se chegaría aos 
500.000€ que máis ou menos correspondería ao Concello, é dicir que 
habería déficit, pero os Concellos non queren que lles dean obras de favor 
senón que queren que no mes de xaneiro lles digan canto lles toca cada ano 
en base a unha serie de criterios y despois loxicamente cada un xa se 
administrará, que evidentemente quedarán máis partidas e máis cantidades 
para repartir nas que a pesar deses criterios de reparto obxectivos haberá que 
entrar todos. Di que a Comisión de Expertos que creou o Ministerio de 
Facenda e a FEMP en Madrid nun documento base da a razón ó documento 
que se elaborou na FEGAMP, os concellos galegos están discriminados con 
respecto aos do resto de España, que non sabe si cando o voceiro do PP se 
opón a aprobación desta moción está defendendo o que di o PP de Ourense, 
ao sr Baltar, o é que non está de acordo con que os veciños do Barco reciban 
300.000€ máis todos os anos, que iso é o que ten que explicar o voceiro do 
PP aos veciños do Barco e explicar que reciben menos do que lle 
corresponde.   

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 



 
 

13 
 

Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) e cinco votos en contra (dos 
concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) adopta o seguinte acordo: 
 

1º Instar á Deputación provincial de Ourense para que no vindeiro 
orzamento, e tendo en conta os criterios de reparto xa establecidos pola 
FEGAMP, se faga o reparto ós concellos da provincia a través dun plan 
único de investimentos que se sitúe na fronteira dun 1/3 do total do 
orzamento, como xa fan as restantes deputacións galegas. 
 

2º Esixir de todas as administracións que os recursos públicos, os 
recursos de todas e todos, se repartan de xeito obxectivo e responsable 
na procura dunhas mellores condicións de vida para a nosa veciñanza. 
 
 
2. Previa ratificación da inclusión na orde do día,  moción dos grupos 
municipais PS de G-PSOE e Riada Cidadá para instar ao goberno da 
Xunta para a retirada do anteproxecto de Lei de modificación da Lei 
8/2008/ e mantemento da área sanitaria de Valdeorras. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro delegado de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, sr. 
Saavedra Cantillana quen dá lectura da Moción presentada, que copiada 
literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O pasado mércores día 2 de agosto, o goberno galego publicou, sen previo 
coñecemento por parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se 
modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este 
anteproxecto inclúe unha serie de modificacións sobre a citada lei de moito 
calado, e con moita relevancia para o sistema sanitario galego, en termos de 
participación, de organización do mapa sanitario e os seus recursos, de 
formación, investigación e outras áreas.  
 
A intención por parte do Goberno de Galicia de iniciar este proceso de 
reforma da Lei de saúde de Galicia de forma velada en pleno mes de agosto, 
supón de por si un problema grave en canto ás formas. Os 15 días de 
achegas e participación a través do portal de transparencia quedan reducidos 
ás dúas semanas de menor actividade social, profesional e cidadá de todo o 
ano (a primeira quincena de agosto). O nulo coñecemento previo por parte 
das asociacións de pacientes, sindicatos, partidos políticos e cidadanía en 
xeral das intencións de levar adiante este procedemento neste momento 
evidencian a intención de esconder as propostas coa vontade de ser 
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ocultadas e non debatidas. No referido ao fondo da proposta de reforma, 
resulta sorpresiva as atribucións de funcións á acción directa do Consello da 
Xunta de Galicia vía decreto. De entrada así se inclúe no caso da 
participación cidadá, anteriormente canalizada a través dos Consellos de 
Saúde de Galicia e de Área, cuxa conformación quedaba perfilada na Lei de 
2008 e incluía a representantes das administracións locais correspondentes, 
representantes de traballadores/as, rede social e económica das áreas 
sanitarias correspondentes, etc. No intento de modificación dos artigos  23.3 
e 26 que propón o anteproxecto se delimita que a conformación dos 
Consellos de Saúde se determinará “por decreto do Consello da Xunta”. 
Retíranse as referencias explícitas a que os Consellos de Saúde puideran 
obter e solicitar información relevante de carácter sanitario para interese 
xeral, o que supón a non participación dos representantes políticos e sociais 
nas decisións estratéxicas que afecten ás comarcas. 
 
A reorganización do mapa sanitario de Galicia é outra das cuestións 
fundamentais que inclúe o anteproxecto de lei, pois reformula a ordenación 
actual cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás comarcas e 
áreas sanitarias rurais e semi-urbanas. A proposta pretende retirar da lei as 
delimitacións sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, 
características e fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división 
entre áreas, distritos e zonas que, como se apunta na propia proposta de 
modificación, quedarán a expensas de ser determinadas “por decreto do 
Consello da Xunta” (modificación dos artigos 67 e 70). Ao fío desta nova 
delimitación do mapa sanitario, quedan no aire as áreas sanitarias 
especialmente sinaladas, que son as do Salnés, A Mariña Lucense, Monforte 
e Valdeorras, por ser áreas comarcais ás que se lles abre a porta da perda de 
servizos a favor das concentracións de servizos nos Centros Hospitalarios 
das grandes urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación 
das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende 
entón como un erro por parte da meirande parte dos profesionais do sistema 
sanitario, e constatada polos usuarios coa perda progresiva de servizos nos 
hospitais comarcais. No caso do actual anteproxecto, a modificación dos 
artigos 68 e 69, que determinan a referencia aos Hospitais, quedaría a 
expensas dun decreto do Consello da Xunta que puideran perder, incluso, a 
atribución dun hospital. Segundo a normativa que se pretende impor, 
existiría a posibilidade de que un decreto deixase sen servizos sanitarios 
mínimos dun hospital aos centros das áreas sanitarias comarcais. A perda da 
condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría na 
rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na 
constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se 
converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade 
sanitaria que precisan. 
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A gravidade das propostas de modificación en participación e definición do 
mapa sanitario, así como noutras áreas como inspección ou investigación, 
fai necesario abrir un debate profundo na procura do acordo sobre as 
modificacións deste nivel sobre unha lei de tal relevancia. Por esta cuestión, 
resulta imprescindible que este procedemento modifique o camiño iniciado 
neste pasado 2 de agosto. 
 
A reacción inmediata da cidadanía  e a gran resposta da mesma ante o portal 
de transparencia, obrigou á administración a citar aos representante dos 
concellos, aos colexios profesionais e aos representantes dos traballadores 
para informar das súas intencións e a ampliar o prazo para presentar 
emendas a través do portal de transparencia. Todo isto lles serviu para 
reafirmarse nas súas intencións ao respecto do anteproxecto de lei. 
 

- De acordo co documento aprobado na Comisión de Servizos Sociais, 
igualdade y Sanidade realizada do 16 de Agosto de 2017 e ante a 
urxencia dunha resposta a este anteproxecto de lei, tamén pola 
inquietude de la cidadanía de Valdeorras e do Concello do Barco en 
particular,  e a  solicitude o posicionamento del Concello por parte 
de la xunta de persoal del area de O Barco 

 
- De acordo coas formulacións da Plataforma Sanitaria de Valdeorras 

nos seus comunicados do 17 y 24 de agosto e por todo o 
anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista e o de Riada 
Cidadá do Concello de O BARCO  presenta para a súa consideración 
e aceptación polo Pleno Municipal o seguintes :  

 
Instar a Xunta de Galicia a: 

  
1. Á retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 do 

10 de xullo de saúde de Galicia. 
2. Á formación dun grupo de traballo, que inclúa a representantes de 

todos os partidos políticos con representación no Parlamento de 
Galicia, Fegamp, sindicatos, asociacións de pacientes, Colexios 
profesionais da sanidade e outros colectivos de relevancia no eido 
sanitario galego, para determinar as posibles necesidades de 
modificación da lexislación sanitaria. Este grupo de traballo 
elaborará un informe de conclusións que será de acceso público e 
que proporá as posibles melloras normativas no sistema sanitario 
galego, de ser precisas. 

3. A desenvolver e dotar de orzamento necesario a actual lei de saúde. 
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¡Por unha sanidade pública, universal, de calidade, eficiente e próxima. AO 
SERVIZO DOS CIADADÁNS!." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que Riada pensa que nos atopamos en tempos difíciles, en tempos 
de defender o que é de todos, de preservar o público, que os servizos son 
contrapartidas dos impostos que se pagan, ningún regala nada e a Sanidade 
pública forma parte do núcleo duro e fundamental do pacto cidadán sobre o 
que se asenta o estado do benestar, o que da sentido á democracia. Di o 
concelleiro que os veciños do oriente ourensán levan anos padecendo  
prestacións médicas devaluadas e agora para rematar o PP presenta un 
proxecto de lei coa intención de legalizar o desmantelamento definitivo da 
atención hospitalaria do rural galego, que tanto presumen de defender. Di 
que estase a tempo de defender  o que están levando, que a mobilización é o 
camiño porque tratar de convencer suavemente aos dirixentes lévanos ao 
desastre sanitario do oriente ourensán, condúcenos a prestacións deficientes, 
e arrástranos á privatización de asistencias, que aínda se está a tempo de 
parar que os especialistas e facultativos se despracen cada día dende 
Ourense e convertan o Hospital Comarcal de Valdeorras nun ambulatorio. 
Remata dicindo o sr. García Yáñez que os usuarios de Valdeorras, de Trives 
e de Viana néganse a renunciar a unha sanidade pública, próxima e de 
calidade, que por iso presentan e votan a moción de todos.    
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, sra. Aguado García, quen di que ao PP non lle sorprende a 
presentación desta Moción como tamén imaxina que tampouco lles 
sorprenderá aos demais concelleiros que eles voten en contra. Di que 
primeiramente se atribúe á Xunta unha intención oscurantista e de falta de 
transparencia, sen embargo no propio escrito se di que a proposta foi 
publicada no portal de transparencia, no que se recibiron moitas opinións 
dos cidadáns, que tamén se recoñece que a Consellería promoveu reunións 
cos traballadores, cos profesionais e cos representantes dos grupos políticos 
dos concellos afectados, e que de todos eses feitos extraen en conclusión 
que a Xunta non quere que ninguén se decate da reforma, que parece que 
lles preocupa cómo quedará a participación cidadá a partir de agora, e que 
segundo a Lei se prevé a existencia de tres consellos, de área, de distrito e 
de pacientes, que este último parece especialmente relevante porque pon no 
centro do proxecto ao usuario, di que como xa se lles explicou o motivo de 
transformar estes consellos é facelos máis flexibles porque algúns non eran 
en absoluto operativos, que en realidade o tema principal é a reorganización 
do mapa político que segundo os asinantes da moción deixan no aire ás 
áreas como a de Valdeorras, e que en realidade agora o que se crean son 14 
distritos que serán o marco de referencia para a aglutinación da atención 
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primaria, a hospitalaria e a sociosanitaria, que estarán ligados á permanencia 
dun hospital, neste caso o Hospital de Valdeorras. Di que xa fai seis ou sete 
anos alarmouse á poboación asegurando que se pechaba o Hospital e segue 
aberto, e que nel  investíronse dende o ano 2015 máis de setecentos mil 
euros, aumentaron as consultas en especialidades e evitáronse máis de 
45.000 desprazamentos nestes anos, e que cre que alarmar á poboación nun 
tema tan sensible como é a sanidade sexa algo do que poder vangloriarse e 
moito menos nun caso como este no que claramente non hai ningún 
fundamento. Di que se quere referir ao documento que se aprobou na última 
Comisión de Servizos Sociais, sen membrete, sen firma e sen tempo para ser 
estudado e debatido polos distintos grupos. Remata dicindo a sra. 
concelleira que quere poñer de manifesto que as tres preguntas que se lle fan 
aos veciños, é dicir, desmantélase o Hospital, baixa a calidade da sanidade e 
se vai a aumentar os desprazamentos á capital, expuxéronselle  ao 
Conselleiro na reunión que tiveron en Santiago e contestoulle con toda 
rotundidade que non, que iso é o realmente relevante para os cidadáns, que 
esta Lei non prexudica. 
 
Concédeselle a palabra ó sr. Saavedra Cantillana quen fai uso dela para dicir 
que non quere entrar a discutir a intencionalidade, o que pensa o PP ó 
respecto, que ninguén sabía a intención que tiña esa Lei pois incluso non a 
coñecían nin os concelleiros do PP xa que na primeira Comisión informativa 
non tiñan ningunha información ao respecto, que posiblemente a Lei de 
Sanidade necesite unha reforma polo importante que é pero debe facerse 
traballando nun plan de consenso. 
 
Di a sra. Aguado García que o concelleiro sabe que hai un procedemento 
previsto para facer eses trámites e que ese procedemento estase seguindo, 
que pensa que máis publicidade é imposible ao estar colgado nun portal en 
internet ó que ten acceso todos os cidadáns. 
 
Di o sr. Saavedra Cantillana que non  é un problema de publicidade senón 
que é de entender. 
 
Di a sra. Aguado García que non é ela quen atribúe intencións á Xunta 
senón que son eles o que o fan.   
 
Di o sr. Alcalde que hai que reconducir o debate e falar sen interromperse 
uns a outros. 
 
Di o sr. Saavedra Cantillana que a defensa que fan eles da sanidade non é 
con ánimo de crear sensación de inseguridade na poboación. Di que a Lei 
está como está feita e que pensa que iso crea unha situación de inseguridade 
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absoluta respecto ao que vai ser a sanidade no mundo rural e na comarca de 
Valdeorras, que esa é a sensación que ten e que van seguir na súa posición 
de pedir que se forme unha comisión parlamentaria, unha comisión na que 
participen os profesionais sanitarios e que se traballe en aras dunha Lei de 
sanidade que dea seguridade a todos, independentemente do partido que 
goberne. 
 
Fai uso da palabra o sr. García Yáñez quen di que pensa que a Lei tramita o 
desmantelamento do Hospital, os servizos sanitarios do Hospital, porque 
legaliza o feito nos últimos anos, agora todos os especialistas que antes tiña 
o Hospital os substitúen por visitas esporádicas que veñen algúns días da 
semana, que toda a asistencia hospitalaria vaise a desviar á Ourense, que o 
Centro de Urxencia vaise a converter, como el di, nun expedidor de 
ambulancias medicalizadas. Di que esta Lei quítalle potestade a Área de 
Valdeorras centralizando toda a xestión no Hospital de Ourense, co cal os 
recursos van ir para onde se asenta a maioría da poboación, e que todo iso 
non o desmentiron na reunión na que el estivo, que por riba o conselleiro e o 
seu equipo negáronse a especificar os futuros decretos de desenvolvemento 
da Lei.      
 
Di a sra. Aguado García que unha Lei necesariamente é un marco amplo no 
que non caben especificacións porque senón a Lei queda obsoleta en pouco 
tempo. Di que ela entende que beneficia a todos porque permite 
precisamente que valga para distintos gobernos, polo que non é posible que 
nesa Lei poñan especificacións para cada Hospital por exemplo e 
loxicamente o camiño legal para especificar é ese, o do decreto. Di a 
concelleira que en relación ao tema dos profesionais que haxa ou non haxa 
no Hospital do Barco non depende, como tamén se dixo nesa reunión, do 
marco dunha Lei ou doutra senón de que é ás veces moi difícil conseguir 
profesionais moi cualificados para traer a determinados Hospitais, polo que 
o que se pretende, o que se intenta, é que cos recursos dos que se dispón dar 
a mellor saída que se poida a todos os galegos. 
 
Di o sr Alcalde que, sen concretar nada do que se dixo, a Xunta presume de 
que houbo no Hospital do Barco dende non sei qué ano ata o ano 2017 
unhas corenta e tantas mil consultas externas, que iso xa se está a facer 
nestes momentos polo que non é tan urxente o cambio da Lei, que si hai 
dificultades para que determinados profesionais veñan a traballar ao Barco 
evidentemente está a opción de que veñan dende Santiago, e iso xa se está a 
facer, que o núcleo da cuestión para a Comarca de Valdeorras é o concepto 
de "Área", que nos quitan a Área, que se levan moitos anos loitando por iso 
dende a gran manifestación que houbo no Barco de que a Área ía a ser 
Monforte-Valdeorras, dende aquela a poboación de Valdeorras dixo 
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claramente que quería ter un Área. Di que hai que chegar a consensos, que 
pensa que non é tan difícil consensuar na sanidade, que a xente non quere 
que lle consulte un médico dun determinado cor político o que quere é que 
cando estea enfermo vaia a un médico e o cure, si pode ser.             
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) e cinco votos en contra (dos 
concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e 
Melo García) adopta o seguinte acordo: 
 
 Instar a Xunta de Galicia a: 
 

 1º Á retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 
8/2008 do 10 de xullo de saúde de Galicia. 
 

 2º Á formación dun grupo de traballo, que inclúa a 
representantes de todos os partidos políticos con representación no 
Parlamento de Galicia, Fegamp, sindicatos, asociacións de pacientes, 
Colexios profesionais da sanidade e outros colectivos de relevancia no 
eido sanitario galego, para determinar as posibles necesidades de 
modificación da lexislación sanitaria. Este grupo de traballo elaborará 
un informe de conclusións que será de acceso público e que proporá as 
posibles melloras normativas no sistema sanitario galego, de ser 
precisas. 
 

 3º A desenvolver e dotar de orzamento necesario a actual lei de 
saúde. 
 
 
3. Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
 
4. Dación de conta da morosidade no 2º trimestre do ano 2017. 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do segundo trimestre do 
ano 2017, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
5. Dación de conta do período medio de pago á provedores. 
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A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores  do segundo 
trimestre do ano 2017, que é de 31,19 días. 
 
 
6. Dación de conta  da execución trimestral 2º trimestre 2017. 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do segundo trimestre do 
ano 2017.  
 
Di o sr. Alcalde que o que se está a facer é poñer a disposición dos señores 
concelleiros practicamente toda a documentación que pode ser interesante 
para facer a labor de control ao Grupo de Goberno. 
 
 
7. Rogos e preguntas.  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten tres 
preguntas que facer, que a primeira é que xa en varios Plenos saíu o interese 
de Riada por un solar que hai na rúa Abdón Blanco, polas deficiencias no 
que está, que sigue a estar cheo de borralla e de cristais e por riba está sen 
valla, que cre que o Concello ten que tomar medidas. 
 
Di o Alcalde que o Concello está pendente dese solar, que pola información 
que ten vai cambiar de propietario e polo tanto vaise a retomar ese tema e 
pensa que se vai pechar o solar. 
 
Di o sr. García Yáñez si se dará arranxado para as Festas do Cristo, e senón 
que o limpe o Concello. 
 
Di o sr. Alcalde que se intentará que o arranxen, que o Concello non limpa 
solares particulares, que se mirará que estea limpo para as festas.     
 
Di o sr. García Yáñez que a segunda pregunta é que unha vez máis Riada 
pregunta qué pensa facer o equipo de Goberno co contrato finalizado do 
abastecemento de auga. 
 
Di o sr. Alcalde que o contrato aínda finaliza no mes de outubro e xa llo 
dixo en moitas ocasións que como sempre lle fai a mesma pregunta el ten 
que contestar o mesmo, que lle pediu un informe aos técnicos da Deputación 
sobre as cuestións que contiña ese contrato, esa cesión que se fixo no seu 
momento, que o mellor que poden facer as Deputacións é dedicarse a prestar 
determinados servizos por grandes áreas, comarcas naturais, etc. e eses 
servizos terían que ser o ciclo integral da auga, a recollida do lixo ou a 
recadación municipal, por exemplo. Di que O Barco ten capacidade de 
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prestar ese servizo el só pero que os demais concellos da Comarca non, 
entón hai que falar de si se fai comarca ou non e como xa dixo moitas veces 
o Consorcio ten moito máis de público que de privado, pois o persoal é 
público, os contratos de luz son públicos, o persoal que dirixe o Consorcio é 
público, a Interventora ou o Secretario son funcionarios, etc. que cando se 
rescindiu o contrato coa empresa do abastecemento da auga de mutuo 
acordo, loxicamente a empresa pediu que se lle garantira as amortizacións 
que tiñan pendentes de cobrar polas inversións que fixo no principio, que 
todo iso se respectou evidentemente o contrato respectouse e ata que non 
remate o contrato non hai que indemnizar nada, polo que eses cartos teñen 
que volver ao Concello. Di o Alcalde  que el entende que o mellor que se 
pode facer con eses cartos é seguir cambiando tubarias que a pesar de que xa 
se cambiaron máis de trinta e dous quilómetros de tubaria aínda quedan 
algunhas vellas, que hai que aproveitar eses recursos que agora servían para 
amortizar unha inversión para seguir investindo na rede de abastecemento e 
saneamento do Barco. Remata dicindo o sr Alcalde que si O Barco se vai do 
Consorcio evidentemente traizoa ó concepto de comarca, ó concepto de 
prestar servizos todos os concellos de forma mancomunada, que non se trata 
de que guste ou non a Deputación senón de prestar un servizo de Comarca, 
que no Barco están prestando o ciclo integral da auga, nos demais Concellos 
non e que cre que ese debate ten que darse no Consorcio e que se asuma o 
ciclo integral, abastecemento e saneamento. 
 
Di o sr. García Yáñez que el expón que se acaba o contrato da privatización 
dun abastecemento, que o Alcalde está falando de que o ciclo integral da 
auga a través do Consorcio de Augas de Valdeorras é público menos isto, 
unha empresa que é a que ten o contrato do abastecemento do Barco de 
Valdeorras, que el pide recuperar a xestión do abastecemento polo Concello. 
 
Di o Alcalde que iso xa está recuperado cando se rescindiu o contrato coa 
empresa de mutuo acordo, que se deixou de ter compromisos con ela e 
delegouse a prestación do servizo no Consorcio. 
 
Di o sr. García Yáñez que é un Consorcio que cobra unha taxa a maiores. 
 
Di o sr Alcalde que non, que O Barco antes de rescindir o contrato e entrar 
no Consorcio, o Concello pagaba no recibo tres conceptos: abastecemento, 
mantemento de redes e depuración, que el nunca estivo de acordo pero que a 
Lei o di así, que iso levou a moitos problemas cando se pasou ó Consorcio e 
empezou a vir o recibo de abastecemento e mantemento de redes e a taxa de 
depuración, que xa se estaba pagando. Di que el pediulle ó Secretario da 
Deputación que se volvera ó modelo inicial dun só recibo, que era moito 
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máis sinxelo para os veciños pois xa estaban acostumados, que ese é o erro, 
que os cartos eran os mesmos porque xa se estaba pagando esa taxa.   
 
Continúa o sr. García Yáñez coa terceira pregunta e di que a raíz do 
atentado de Barcelona, coñeceu pola prensa que na súa calidade de 
Presidente da FEGAMP asistiu a unha reunión da Xunta de Seguridade de 
Galicia, que posteriormente acordouse, supón que como produto desa 
reunión, que as policías municipais da Comunidade se formasen en políticas 
antiterroristas e que non lle pide que lle desvele o que se falou nesa Xunta, 
pero que si lle gustaría saber si o Concello decidiu instalar algún tipo de 
cousas como bolardos ou incrementar as xardineiras nos espazos públicos 
do Concello onde se aglomera xente, sobre todo agora que veñen as Festas 
do Cristo. 
 
Contesta o sr. Alcalde que non foi unha reunión convocada pola Xunta 
senón polo Delegado do Goberno e a FEGAMP estaba como invitada 
porque ten responsabilidades, que estaba o Xeneral da Garda Civil para 
Galicia, o Xefe da Policía Autonómica e o responsable da Policía Nacional. 
Di que se van a tomar medidas de cara ás Festas do Cristo, que está claro 
que non se pode ter medo de saír á rúa pero que cando haxa unha 
aglomeración polo menos haberá que poñer os medios adecuados, aínda que 
é moi complicado blindar o Malecón porque ten que entrar e saír a xente, 
pois hai garaxes comunitarios e pode haber unha emerxencia, non se pode 
encher aquilo de xardineiras porque nun momento determinado hai que 
quitalas, pénsase en poñer vehículos e de cara ao futuro haberá que poñer 
máis bolardos dos que soben e baixan. Di que tamén se está pensando en 
poñer algo na Feira de Viloira do mes de outubro pois alí hai unha 
aglomeración moi grande e dende logo que se van a tomar medidas e que 
nese sentido se está traballando. 
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que quere 
facer un rogo, que hai varios veciños e veciñas que se queixan de que 
tropezan coas pólas caídas das árbores, como por exemplo na Praza do 
Príncipe, na beirarrúa enfronte do Instituto Martaguisela e no aparcamento 
da avenida Conde Fenosa na esquina hai unha árbore que está na mesma 
beirarrúa. 
 
Di o sr. Alcalde que si que se estiveron cortando pólas que tapaban sinais de 
tráfico, que cando se poda faise para arriba pero que despois ceden e van 
para abaixo, que iso é inevitable, que en calquera caso botarase unha ollada. 
 
Di o sr. Moldes Gómez que outro rogo é que na entrada que hai en Viloira, 
polo lado do Cemiterio, baixando ata o Campiño, hai un sebe que 



 
 

23 
 

interrompe a visibilidade dos vehículos que soben do Campiño e que cre 
que o outro día houbo un pequeno accidente alí, que para evitar males 
maiores tería que mirarse iso.  
 
Di o sr. Alcalde que é un sebe moi bonito, que leva aí moitísimo tempo, 
preto de vinte e cinco ou trinta anos, e é probablemente a mellor especie que 
hai para sebes, porque non ten enfermidades, non se deteriora, é dicir 
sempre está bonita, non crece moito co que non esixe moitas podas, que se 
mirará a ver si dándolle unha corta potente se teña máis visibilidade. 
 
Pide a palabra a sra. Aguado García quen, unha vez concedida, di que quere 
facerlle unha pregunta á Concelleira delegada de Cultura. Di que onte 
presentouse o programa de festas deste ano e que o luns desta mesma 
semana reuniuse a Comisión de Cultura e tratouse ese tema, e a unha 
pregunta directa dela sobre o programa de festas se lle dixo que non debería 
transcender nada ata que se fixese a presentación oficial, que foi onte, que 
entre estes dous días se viu sorprendida coa publicación na prensa no só do 
programa con todos os seus detalles senón tamén con declaracións da sra. 
Concelleira delegada sobre o mesmo, e que a pregunta é si ó falar sobre o 
programa porque non se falou dunha Comisión de traballo que durante 
meses fixeron o que puideron e porqué se despreza o traballo dos membros 
desa Comisión, pois ó fin e ó cabo a Concelleira non tiña ningunha obriga 
de creala. Di a sra. Aguado García que ata o día de onte pensaban que a 
pesar de haber cousas que non lles agradaban ou non lles gustaban en 
absoluto merecera a pena todo o pasado para a elaboración do programa 
pero que agora xa non están tan seguros de que ese traballo merecera a pena. 
 
Contesta a concelleira delegada de Cultura, a sra. Pizcueta Barreiro, quen di 
que o feito ese de que o programa aparecese nesa edición especial de O Sil, 
ela xa lle trasladou a editorial dese medio de comunicación a súa 
desconformidade coa información editada antes da presentación do 
programa, que cando eles lle pediron a información, ó igual que a La Voz de 
Galicia, sempre se lles advertiu que a información non se pode publicar nos 
especiais mentres o programa, sexa do evento que sexa, non estea 
presentado oficialmente, que o xornal lle pediu desculpas e que ela xa lle 
transmitiu as súas queixas. Di a Concelleira que en relación coas 
declaracións, que ela saiba O Sil non lle fixo ningunha entrevista e que do 
contido dese artigo que menciona a sra. Aguado García loxicamente non 
pode darlle conta porque non o redactou ela, que sabe que cada vez que se 
lle preguntou en relación coas Festas do Cristo ela fixo mención a esa 
Comisión, que si o recolleron ou non pois non é cometido dela. Remata 
dicindo a sra. Pizcueta Barreiro, que como xa dixo antes a ela non lle 
fixeron ningunha entrevista e que de feito a foto que sacan dela no xornal é 
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a da presentación doutro acto que non ten nada que ver coas Festas do 
Cristo. 
 
Di a sra. Aguado García que, repite, a concelleira non ten ningunha obriga 
de trasladarlles aos concelleiros da oposición ningunha explicación nin de 
crear ningunha Comisión pero que si os chama para formar parte desa 
Comisión lles gustaría que o trato fora diferente, que non acontecesen esas 
cousas e no caso de que acontezan se lles explicase previamente, non cando 
o tema xa é público e coñecido por todos. 
 
Di a sra. Pizcueta Barreiro que ela non se decatou ata que saíu no xornal, 
que ela foi a primeira sorprendida, porque en principio quedara, ó igual que 
co resto dos medios que pediron o programa, en que non se publicaría ata 
que a presentación oficial se fixese efectiva. 
     
   
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, desexando boas festas a todos, sendo as 20:43 horas do día 
indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do que eu, como 
secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:15 
horas do 5 de outubro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana 
Dna. Diana Urdangaray Díaz  
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Sabina Aguado García 
D. Enrique Pérez Roca. 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, quedando 
xustificada a ausencia pola Presidencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, fai uso dela e di que 
antes de comezar cos asuntos da Orde do día, quere que conste en acta o 
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pésame da Corporación  ao concelleiro D. Miguel Neira Ojea polo recente 
pasamento da súa nai.  
 
De seguido procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Aprobación das actas do Pleno das sesións celebradas os días 14 de 
xullo e 7 de setembro de 2017. 
 

Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 14 de xullo e 7 de setembro de 2017, 
ao non formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron 
aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos dezaseis concelleiros 
asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación da modificación  da 
ordenanza fiscal do Imposto sobre Bens Inmobles 
 

Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que quere facer unha observación e 
é que tendo en conta que o punto 3º da Orde do día, vai ter un debate similar 
ao 2º, aínda que se voten por separado, o debate que se faga sexa conxunto, 
si se estima pertinente polos membros da Corporación. 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que tanto a modificación do 
IBI como a modificación do IAE está relacionado polo que vai ser un debate 
conxunto. Di que dende os Concellos é preceptivo tratar de favorecer e 
fomentar a implantación e fixación de empresas no territorio municipal e 
incluso no da Comunidade, polo que estase a punto de firmar un Convenio 
entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para ese fin, que entre as iniciativas 
que se van a propoñer nese convenio figuran unha serie de compromisos que 
adquirirán os concellos que se adhiran a ese convenio e tamén unha serie de 
compromisos adquiridos pola Xunta de Galicia, e que entre eles está o de 
bonificar por parte dos concellos unha serie de impostos que habitualmente 
tramitan con determinadas porcentaxes, que no IBI e no IAE a bonificación 
proposta sería de ata o 95% naquelas actividades económicas que sexan 
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorres 
circunstancias de fomento do emprego,  que dalgún xeito vaise a 
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potenciar ou bonificar aqueles empregos de nova creación. Di que nesas 
bonificacións establécense diferentes tramos de creación de emprego, que 
dende a Comisión de Facenda do Concello do Barco propúxose un 95% de 
bonificación para máis de 20 postos de traballo, entre 11 e 20 postos de 
traballo a bonificación sería dun 75%, de 6 a 10 postos o 50% e de 2 a 5 
postos o 40%, que unha das condicións que ten que cumplir quen se acolla a 
este tipo de bonificacións é a de que estas medidas teñen que manterse 
durante tres exercicios orzamentarios. Prosegue dicindo o voceiro que en 
canto aos compromisos da Xunta de Galicia que serán asinados coa 
FEGAMP está o de discriminación positiva a favor daqueles concellos 
solicitantes de subvencións destinadas a gastos no eido empresarial do 
emprego de emprendemento, que segundo ese compromiso os concellos que 
estean adheridos ao Convenio terán un 20% de bonificación nesa 
baremación, que os concellos propietarios de solo industrial poderán 
integralo tamén no Observatorio de Solo Empresarial da Xunta, 
centralizando así a oferta de solo empresarial, e que se creará unha marca 
asociada á oficina Doing Business, que se denominará "Concello Doing 
Business Galicia". Continúa o sr. Alonso Araujo afirmando que o Concello 
do Barco se sube ao carro de aumentar esas bonificacións, que xa se están 
dando noutras ordenanzas fiscais como por exemplo o ICIO, que pensa que 
estas medidas son positivas e que ás arcas do Concello non lle van a afectar 
pois o que deixa de percibir por un lado percibiralo polo outro, polo menos 
vía socialmente con esa creación de emprego e con esa dinamización da 
economía do Concello.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que xa defenderon en anteriores Plenos que 
había que potenciar a instalación de empresas no Polígono, que a medida 
tería que ser abaratando o solo industrial do Polígono, sobre todo cando a 
política que estaba levando a Xunta ata fai pouco foi abaratar o prezo do 
solo dos polígonos de arredor de Ourense, que cre que para a instalación de 
empresas se podería facer moito máis, que como xa ven defendendo dende 
que está na Corporación, a política de rehabilitación empresarial ten que 
estar sustentada nun tipo de solo plenamente competitivo, que emprazaba a 
deixar en uso por un tempo determinado ás empresas que se instalasen no 
Polígono da Raña, que pensaba que o beneficio das empresas alí radicadas a 
medio ou a largo prazo era maior que os custes de construción do Polígono, 
que non lle fixeron caso e que agora veñen os problemas coa deslocalización 
de empresas cara ó norte de Portugal. Di o voceiro que o acordo "Concello 
Doing Business Galicia", se podería traducir como "facer negocio cos 
Concellos", que sustenta a modificación destas Ordenanzas fiscais, e que 
será asinado entre a Xunta e a FEGAMP deixa os incentivos empresariais 
exclusivamente sobre as finanzas dos Concellos, ao bonificar unha serie de 
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impostos municipais como o IBI, IAE ou ICIO ás empresas declaradas de 
especial interese ou utilidade, pero que o grave é que a Xunta esixe o 
compromiso dos Concellos para abaratar o seu solo industrial mentres se 
garda os mellores metros para que os xestione Xestur e que a aportación da 
Xunta ó acordo consiste na creación dunha marca territorial asociada ao  
"Doing Business Galicia Concellos" para reducir as taxas administrativas ás 
empresas. Remata dicindo o sr. García Yáñez que, con prevención polas 
razóns impostas, o seu Grupo considera que o cambio das ordenanzas fiscais 
vai en boa dirección debendo completarse cunha política de formación 
industrial de Galicia, e que van votar a favor. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que todo o que sexa modificacións para 
creación de postos de traballo lles parece ben e que isto é para a creación de 
emprego, que é bo para o Concello e para os veciños. Di o voceiro que 
tamén se tería que valorar a rebaixa do IBI, que iso levábano no seu 
programa electoral e que presentaron varias mocións ó respecto, que foron 
rexeitadas, e que agora despois de tanto tempo o equipo de Goberno dáse 
conta de que o seu Grupo tiña razón. 
 
Fai uso da súa quenda o sr. Alonso Araujo que se alegra de que concorden 
todos os grupos nese tema e que dende o Grupo de Goberno se teñen feito 
todas as xestións, dentro das posibilidades que hai, axustando ordenanzas ou 
gastos que gravan ás empresas, que é un punto máis que se engade e que o 
seu Grupo Municipal sempre apostou polo emprego e pola implantación de 
novas industrias e de novos emprendedores no Concello do Barco. 
 
Concédeselle a palabra ó sr. García Yáñez quen di que el coincide nas 
modificacións das ordenanzas pero que cre que o emprego non se crea 
simplemente abaratando os impostos municipais, que cre que a Xunta ten 
que ir máis alá que ten que poñer o chan  industrial a un prezo que sexa 
competitivo co que pagan as empresas que se instalan en Portugal. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que como xa dixo nalgunha 
ocasión, rebaixar os impostos municipais non vai ser a panacea para que se 
instalen empresas, con iso só non, que o que se quere é que se diga que por 
non rebaixar eses impostos non se instalaron empresas, que unha empresa 
que non está radicada non vai pagar ningún imposto, polo que aínda que 
durante tres anos se lle bonifique o 95% do imposto se deixará de ingresar 
pero non se perderán postos de traballo, di o Alcalde que pretenden con 
estas modificacións ir máis alá de forma que en calquera baixo do Barco 
onde se poña un negocio e se xeren tres postos de traballo ese baixo vai ter 
unha bonificación, e como está pagando haberá unha perda que non se 
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poderá cuantificar pero que non importa porque tamén é importante o 
emprego que se crea no entorno da cidade. Remata dicindo o sr. Alcalde que 
está completamente de acordo en que si a Xunta non fai a Galicia un 
territorio competitivo, especialmente fronte á veciña Portugal, o que se 
propón non dará moitos resultado, que espera que o teñan claro na Xunta, 
pero que o Concello vai facer o que lle corresponde e logo espera que os 
demais fagan o seu traballo.       
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente a modificación dos seguintes 
artigos da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles 
que quedarán redactados como segue:  
 
ANEXO I 
 

ORDENANZA ACTUAL 
Artigo 5. Bonificacións 
4.(…) 
5.Terán dereito a unha bonificación do 2% na cota íntegra do imposto, os 
suxeitos pasivos que teñan domiciliado nunha entidade financeira o Imposto 
de Bens Inmobles. 
6.As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre se 
nin acumulables , fóra da regulada no apartado 5 anterior que se será 
acumulable coas anteriores 
 
ORDENANZA PROPOSTA 
5.Terán dereito a unha bonificación de ata o 95 % da cota íntegra do 
imposto a favor de bens inmobles nos que se desenvolvan actividades 
económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal 
por concorrer circunstancias de fomento de emprego que xustifican tal 
declaración polo pleno por maioría simple dos seus membros, previa 
solicitude dos suxeitos pasivos, e segundo acreditación como segue. 
Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias  de fomento do emprego cando se 
creen novos postos de traballo e se manteñan cando menos tres exercicios 
orzamentarios. Establécense as seguintes bonificacións segundo os tramos: 

- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo  
- ata o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo 
- ata o 50 por 100 pola creación de entre 6 e 10 postos de traballo 
- ata o 40 por 100 pola creación de entre 2 e 5 postos de traballo 

A documentación que deberá achegarse coa solicitude será: 
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-A solicitude de declaración de especial interese ou utilidade pública 
municipal por fomento do emprego. Dita solicitude deberá realizarse antes 
do 31 de xaneiro do período para o que se solicite a bonificación. 
- A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa de que se 
cumpren os requisitos previstos no presente apartado. 
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar radicado no 
termo municipal do Barco de Valdeorras e ha de constituír o centro de 
traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego. 
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. O número 
mínimo de contratacións que deben de realizarse para poder gozar da 
bonificación serán as establecidas segundo o baremo expresado 
anteriormente. 
No caso de actividades xa existentes, deberá de xustificarse que nos dous 
anos anteriores non houbo diminución de persoal no conxunto dos centros 
de traballo radicados no municipio do Barco de Valdeorras, sendo a 
bonificación para postos de nova creación. 
En relación ás contratacións efectuadas polo solicitante da bonificación, 
deberán de observarse os seguintes extremos: 
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se 
solicita a bonificación, xustificándose ademais cos documentos 
correspondentes ás súas cotizacións sociais. 
A presente bonificación aplicarase, no seu caso, ao período impositivo 
seguinte a aquel en que se realicen as contratacións. 
Para poder gozar da bonificación prevista no presente apartado, o suxeito 
pasivo beneficiario deberá estar ao corrente no pago das súas débedas coa 
Facenda Municipal e nas cotas correspondentes á Seguridade Social. 
O goce definitivo da presente bonificación quedará condicionado, así 
mesmo, ao compromiso, por parte do titular da actividade, de que non se 
producirá o peche dos centros de traballo, por traslado a outro termo 
municipal, no prazo dos tres anos seguintes á concesión da bonificación. 
A Tesourería do Concello do Barco de Valdeorras comprobará, mediante o 
previo requirimento da oportuna documentación, que se mantiveron os 
requisitos esixidos para a bonificación prevista no presente artigo. En caso 
de incumprimento das mesmas, perderase a bonificación concedida, 
procedéndose á regularización da situación tributaria. Deberá achegarse: 
-Contratos de traballo asinados, nóminas e xustificantes de pago bancarios 
-TC2 e TC1 anuais e xustificantes de pago 
-Modelo 190  IRPF e xustificantes de pago 
6.Terán dereito a unha bonificación do 2% na cota íntegra do imposto, os 
suxeitos pasivos que teñan domiciliado nunha entidade financeira o Imposto 
de Bens Inmobles. 
 



 
 

7 
 

7.As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre se 
nin acumulables , fóra da regulada no apartado 6 anterior que se será 
acumulable coas anteriores. 
 

SEGUNDO: Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles 
con inserción de anuncio no BOP, taboleiro de anuncios do Concello, 
páxina web e portal de transparencia para exame e reclamacións. 
 

TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase 
adoptado o acordo de aprobación definitiva coas seguintes 
particularidades: 
- Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en 
vigor 
- Facultarase a Alcaldía para a redacción do correspondente texto 
refundido da ordenanza. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación modificación ordenanza 
fiscal do Imposto sobre Actividades Económicas 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO: Aprobar provisionalmente a seguinte modificación dos 
seguintes artigos da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre 
actividades económicas que quedarán redactados como segue:  
 
ANEXO I 

ORDENANZA ACTUAL 
 

ARTÍCULO 5. BONIFICACIONS 
As previstas no artigo 89.1 da  Lei 39/1988, Reguladora das facendas locais.  
 
ORDENANZA PROPOSTA 
 

ARTÍCULO 5. BONIFICACIONS 
a) Bonificacións obrigatorias 

As previstas no artigo 88.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de 
marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 
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Facendas Locais. 
 

b) Bonificacións potestativas 
1.Terán dereito a unha bonificación de ata o 95 % da cota correspondente 
aos suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan 
actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou 
utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego 
que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita declaración ao pleno da 
corporación por maioría simple dos seus membros. A bonificación 
aplicarase a cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións a que se 
refire o apartado 1 deste artigo e os parágrafos deste apartado. 
Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias  de fomento do emprego cando se 
creen novos postos de traballo e se manteñan cando menos tres exercicios 
orzamentarios. Establécense as seguintes bonificacións segundo os tramos: 

- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo  
- ata o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo 
- ata o 50 por 100 pola creación de entre 6 e 10 postos de traballo 
- ata o 40 por 100 pola creación de entre 2 e 5 postos de traballo 

A documentación que deberá achegarse coa solicitude será: 
-A solicitude de declaración de especial interese ou utilidade pública 
municipal por fomento do emprego. Dita solicitude deberá realizarse antes 
do 31 de xaneiro do período para o que se solicite a bonificación. 
- A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa de que se 
cumpren os requisitos previstos no presente apartado. 
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar radicado no 
termo municipal do Barco de Valdeorras e ha de constituír o centro de 
traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego. 
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. O número 
mínimo de contratacións que deben de realizarse para poder gozar da 
bonificación serán as establecidas segundo o baremo expresado 
anteriormente. 
No caso de actividades xa existentes, deberá de xustificarse que nos dous 
anos anteriores non houbo diminución de persoal no conxunto dos centros 
de traballo radicados no municipio do Barco de Valdeorras, sendo a 
bonificación para postos de nova creación. 
En relación ás contratacións efectuadas polo solicitante da bonificación, 
deberán de observarse os seguintes extremos: 
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se 
solicita a bonificación, xustificándose ademais cos documentos 
correspondentes ás súas cotizacións sociais. 
A presente bonificación aplicarase, no seu caso, ao período impositivo 
seguinte a aquel en que se realicen as contratacións. 
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Para poder gozar da bonificación prevista no presente apartado, o suxeito 
pasivo beneficiario deberá estar ao corrente no pago das súas débedas coa 
Facenda Municipal e nas cotas correspondentes á Seguridade Social. 
O goce definitivo da presente bonificación quedará condicionado, así 
mesmo, ao compromiso, por parte do titular da actividade, de que non se 
producirá o peche dos centros de traballo, por traslado a outro termo 
municipal, no prazo dos tres anos seguintes á concesión da bonificación. 
A Tesourería do Concello do Barco de Valdeorras comprobará, mediante o 
previo requirimento da oportuna documentación, que se mantiveron os 
requisitos esixidos para a bonificación prevista no presente artigo. En caso 
de incumprimento das mesmas, perderase a bonificación concedida, 
procedéndose á regularización da situación tributaria. Deberá achegarse: 
-Contratos de traballo asinados, nóminas e xustificantes de pago bancarios 
-TC2 e TC1 anuais e xustificantes de pago 
-Modelo 190 IRPF e xustificantes de pago 
 

SEGUNDO: Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles 
con inserción de anuncio no BOP, taboleiro de anuncios do Concello, 
páxina web e portal de transparencia para exame e reclamacións. 
 

TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase 
adoptado o acordo de aprobación definitiva coas seguintes 
particularidades: 
- Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en 
vigor 
- Facultarase a Alcaldía para a redacción do correspondente texto 
refundido da ordenanza. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación modificación ordenanza 
fiscal da Taxa de Servizos no Cemiterio Municipal.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que se propón a modificación 
da ordenanza fiscal da taxa de servizos no Cemiterio Municipal por unha 
diferenza de valoración, de cómo están valorados actualmente os nichos do 
Cemiterio vello con respecto ó Cemiterio novo, sobre todo por unha 
situación que se está a dar ultimamente que é a de regular a posibilidade de 
reversión de nichos ou parcelas ó Concello e que non está regulado na 
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ordenanza. Di que o Arquitecto municipal fixo unha valoración e entende 
que non debería de haber unha diferenza tan grande entre o valor dun nicho 
antigo e un nicho moderno posto que a utilidade é a mesma, soamente pode 
haber unha diferenza de acabados, que un nicho no cemiterio vello está 
valorado en 397,03€ e no cemiterio novo (fases F,G) está a 1.000€ e 1.200€ 
o nicho, que segundo a valoración do Arquitecto os nichos de 5 alturas 
pasarían a valer 450€ a unidade e os de 3 alturas a 600€ a unidade, que a 
diferenza está entre os nichos porque o valor do solo é o mesmo, que as 
parcelas, que son os panteóns soterrados, as valora en 1.500€, e que tamén 
se establece unha taxa de reversión que se estableceu no 10%. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que este punto aféctalle porque é copropietario 
dun panteón e non sabe si haberá algún inconveniente en defender a súa 
posición no tema. 
 
Di o sr. Alcalde que non hai problema, que este tema case afecta a todos.  
 
Di o sr. García Yáñez que pensa que a xente propietaria de panteóns ou de 
nichos no Cemiterio vello dende fai 110, 90 ou 80 anos o ven pagando e que 
a ampliación foi fai uns 40 anos,  que o que paga o nicho máis os impostos 
municipais anuais está ben pagado, polo que a súa proposta é votar en contra 
do incremento de calquera taxa de imposto municipal nesta época na que as 
clases populares están a sufrir os estragos dunha crise económica, e sobre 
todo cando hai un informe desfavorable da Secretaría municipal neste punto. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que esta modificación como xa se debateu na 
Comisión de Facenda vai aplicarse en casos moi concretos e polo tanto o 
voto do seu Grupo vai ser a favor. 
 
Di o sr. Alonso Araujo que quere aclarar que non se está a falar do imposto 
que paga cada propietario polo nicho que ten en propiedade, que se está a 
falar de cando haxa un proceso de cesión ou de reversión, que son casos moi 
contados, cando haxa unha transmisión patrimonial entre dous propietarios 
ou cando o Concello se volve a facer cargo dun nicho que está sendo 
revertido. 
 
Di o sr. García Yáñez que ó final o que vai pasar é que a xente volve a 
enterrar nos Cemiterios parroquiais que non son municipais que son da 
Igrexa, porque vai a resultar que son máis baratos o mantemento ou a 
transmisión, que por iso o seu Grupo se opón, porque as diferenzas entre 
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enterrar nun cemiterio parroquial cristián a enterrar nun cemiterio municipal 
cada vez as agrandan máis. 
 
Toma a palabra o sr. Alcalde quen di que se deberían de utilizar os números 
correctamente, que se está a falar de salvagardar os dereitos dos propietarios 
de nichos que por algunha razón persoal ou familiar pretenden desfacerse 
deles e devolverllos ao Concello, que por eses nichos fai 50 anos pagaron 
300€ e 50 anos despois se lles di que van a ser 400€, polo que para eles vai 
ter unha revalorización, que é verdade que xa pagaron impostos todo os 
anos, como di o sr. García Yáñez, que son 3€ ao ano, por ter o Cemiterio en 
perfectas condicións, o que significa que eses cartos non chega para iso, 
contando as horas traballadas polos obreiros alí. Dille o sr. Alcalde ó 
voceiro de Riada que pregunte o que custan os nichos que están facendo nos 
cemiterios parroquiais, que pensa que se están mesturando números, que ó 
final o que se intenta é resolver un problema a moi pouca xente. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por quince votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández, Moldes Gómez, 
Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e Melo García) e un voto en 
contra (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
     
PRIMEIRO: Aprobar provisionalmente a seguinte modificación dos 
seguintes artigos da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos no 
cemiterio municipal que quedarán redactados como segue:  
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA ACTUAL 
ARTIGO 7º. BASES DE GRAVAME, TARIFAS E COTAS 
1.-(…) 
2.- As cotas tributarias determinaranse por aplicación das seguintes 
TARIFAS: 

CONCEPTO 

TARIFA  
CEMENTERIO    
VELLO 
 

  TARIFA 
CEMENTERIO   
   FASE  F 

  TARIFA  
CEMENTERIO   
   FASE  G 

CONCESION PARCELA 397,03 €   
CONCESIONDE NICHO 397,03 € 1.000,00 € 1.200,00 € 
TRANSMISION DE 
PARCELA 125,08 € 

  

TRANSMISION DE 
NICHO 35,86 € 

35,86 € 35,86 € 

LIMPIEZA DE 
PARCELA 7,18 € 
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LIMPIEZA DE NICHO 2,99 € 2,99 € 2,99 € 

 

ORDENANZA PROPOSTA 
ARTIGO 7º. BASES DE GRAVAME, TARIFAS E COTAS 
1.-(…) 
2.- As cotas tributarias determinaranse por aplicación das seguintes 
TARIFAS: 

CONCEPTO 

TARIFA  
CEMENTERIO    
VELLO 
 

  TARIFA 
CEMENTERIO   
   FASE  F 

  TARIFA  
CEMENTERIO   
   FASE  G 

CONCESION PARCELA 1.500 €   

CONCESIONDE NICHO 
con 5 alturas 450 € 

  

CONCESIONDE NICHO 
con 3 alturas 600 € 

  

CONCESION DE 
NICHO  

1.000,00 € 1.200,00 € 

TRANSMISION DE 
PARCELA 125,08 € 

  

TRANSMISION DE 
NICHO 35,86 € 

35,86 € 35,86 € 

LIMPIEZA DE 
PARCELA 7,18 € 

  

LIMPIEZA DE NICHO 2,99 € 2,99 € 2,99 € 
 

No caso de reversión ao Concello de nichos/parcelas concedidos, 
acordarase polos órganos municipais competentes, previa petición dos 
titulares ou herdeiros. O importe do reintegro no caso de reversión 
calcularase tomando como base o importe actualizado da taxa 
concesional, do que se deducirá un 10% en concepto de uso polo 
período concesional transcorrido. 
 

SEGUNDO: Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles 
con inserción de anuncio no BOP, taboleiro de anuncios do Concello, 
páxina web e portal de transparencia para exame e reclamacións. 
 

TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase 
adoptado o acordo de aprobación definitiva coas seguintes 
particularidades: 
- Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en 
vigor 
- Facultarase a Alcaldía para a redacción do correspondente texto 
refundido da ordenanza. 
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5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por D Emilio Rehak Rodríguez.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias sociais, 
culturais, histórico-artísticas segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do 
ICIO por estar situada dentro do ámbito de aplicación do PEPRI do 
casco antigo. 
 

Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
6º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada polo Obispado de Astorga 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que a Igrexa recibe ó redor de once mil millóns de euros ao ano do 
Estado, que mediante o sucesivos acordos Igrexa-Estado, froito dos acordos 
preconstitucionais que mantiveron os seus privilexios, a Igrexa non paga o 
IBI das súas fundacións, asociacións, centros concertados e dos 
monumentos declarados de interese cultural, tamén está exenta do Imposto 
de Sociedades, entre outros,  e tampouco paga o IAE nin o ICIO, polo que 
lle estraña que soliciten unha bonificación do ICIO, polo que non sabe ben 
porqué se presentou esta solicitude no Concello, aínda que pensa que ten 
que ver con algunha subvención que teñan solicitada na Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta, por todo o exposto di o sr. García Yáñez que vai votar 
en contra da concesión da bonificación do ICIO solicitada. 
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Concédeselle a palabra ó sr. Alonso Araujo quen di que a Igrexa está exenta 
de pagar o ICIO pero que si o solicitan polo menos pagarán o 5%, e non se 
lle vai dicir que non. 
 
Di o sr. Alcalde que ten por costume dar sempre o beneficio da dúbida a 
todo o mundo, que neste caso concreto solicitan unha bonificación e o 
Concello o que fai é cumprir as normas que ditou o propio Concello, que si 
alguén pide unha bonificación e con respecto á Lei ten dereito a que lla 
conceda se lle concede. 
 
Di o sr. García Yáñez que si cumpren a Lei para qué ven ao Pleno, non ten 
ningún sentido que veñan esas bonificacións ao Pleno. 
 
Di o sr. Alcalde que podería darse o caso de que fora un erro do Concello, 
que iso é algo que non ten de entrada ningunha importancia máis aló de que 
o sr. García Yáñez quixera facer unha especie de discurso anticlerical, no 
que el non quere entrar. 
 
Di o sr. García Yáñez que el non é anticlerical nin fai discursos anticlericais, 
que o que se discute é de diñeiro do Concello e que o que el di o está 
argumentando. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por quince votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández, Moldes Gómez, 
Crespo Díaz, Aguado García, Pérez Roca e Melo García) e un voto en 
contra (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
     
Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese histórico artístico e cultural por ser obras incluídas no PEP-1 O 
Castro segundo artigo 6.1 da ordenanza fiscal do ICIO. 
 

Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
7º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola C.P. Ramón y Cajal nº 25. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
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Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias 
encamiñadas a supresión de barreiras arquitectónicas segundo artigo 
6.3 da ordenanza fiscal do ICIO. 
 

Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 90% na cota do ICIO. 
 
 
8º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación definitiva da relación dos 
bens e dereitos necesarios e a necesidade de ocupación a efectos da 
expropiación para a execución da obra "construción pista polideportiva 
en Vilanova". 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Facenda e Patrimonio, Contas e Promoción Económica de 
29 de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que se trae ó Pleno a 
aprobación definitiva da relación dos bens e dereitos necesarios para a 
construción da pista polideportiva en Vilanova e tamén a necesidade de 
ocupación a efectos da expropiación, que hai que diferenciar as dúas cousas, 
pois por un lado ven a citada aprobación definitiva de bens, que son unha 
serie de fincas delimitadas dentro do propio expediente, que so faltaba 
presentar por parte dos propietarios a documentación acreditativa deses bens, 
e que a necesidade de ocupación a efectos de expropiación e que sería a vía 
máis rápida que habería para poder iniciar as obras no caso de que non fóra 
suficiente a documentación presentada, é dicir que algúns non puideran 
acreditar que son propietarios das fincas.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que está a favor pero que quería facer algunha pregunta. Di que o 
orzamento total son 105.000€, e pregunta si están incluídos os terreos e a 
construción da pista. 
 
Di o sr. Alcalde que inclúe a pista, que é o proxecto da pista. 
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Pregunta o sr García Yáñez a qué cantidade ascende a subvención que máis 
ou menos está apalabrada. 
 
Di o sr. Alcalde que nun principio todo iso responde a un convenio asinado 
fai cinco ou seis anos con Medio Rural, aínda que antes diso os veciños de 
Vilanova cedéronlle a Medio Rural o campo de fútbol para construír un 
hangar para os brigadistas de incendios pero que cando foron a asentar este 
documento non puideron porque os veciños non estaban acreditados para 
asinar ese convenio con Medio Rural, entón, despois de estudalo asunto, 
chegouse á conclusión de que os veciños tiñan que cederlle ao Concello eses 
terreos e o Concello si tiñan capacidade legal xa para asinar ese convenio 
coa Xunta e que había unhas contrapartidas por parte da Xunta, que unha era 
asfaltar a estrada que vai dende a estrada da Deputación ata a praza de 
Vilanova e outra era facer outra pista polideportiva, que a estrada asfaltouse 
máis ou menos aquel mesmo ano pero a construción da pista polideportiva 
comezouse a demorar posto que o terreo cedido para esa construción xa non 
valía co cambio da Lei do Solo de Galicia e houbo que mercar outros terreos 
polo que foi como se iniciou o presente expediente. Prosegue o sr. Alcalde 
dicindo que se lle deu un ultimatum á Xunta de Galicia, ou facían a pista 
polideportiva ou o Concello denunciaba o convenio e se quedaba con todo, e 
no ano 2016 foi o departamento de Deportes da Xunta quen tomou a 
decisión de facela pista aínda que cofinanciada co Concello do Barco e que 
este Concello díxolle que non cofinanciaba nada porque esa obra era unha 
obriga da Xunta, e finalmente asinouse un convenio entre a Xunta e a 
Deputación Provincial para determinadas obras na provincia de Ourense e aí 
incluíron este compromiso da Xunta. Di o alcalde que nese convenio, que xa 
está en poder do Concello, aparecen para esta obra 137.000€ que non sabe 
porqué pois o orzamento sempre foi de 105.000€, pero que ó final estase 
preparando a documentación para remitirlla en breve á Deputación 
Provincial, que é un compromiso do Concello para que eles saquen a 
concurso esta obra, que tamén nese convenio ademais desta obra aparece a 
construción dunha pista de pádel, da que xa se informou na Comisión de 
Obras, que se fará diante do pavillón de Calabagueiros. 
 
Concédeselle a palabra ó sr. García Yáñez que cre que o Convenio foi para 
que Medio Rural instalase alí unhas dependencias, actualmente 
abandonadas, e un heliporto no que había un helicóptero pero que este verán 
estivo en San Xoán de Río, co que os terreos están sen utilización e el 
propón que a parte de facer a pista, que paguen o compromiso, se intente 
recuperar os terreos por non usalos coa finalidade que o Convenio 
manifestaba, é dicir, que revertan os terreos aos veciños de Vilanova. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que se faga esa pista polideportiva canto antes 
mellor. 
 
Di o sr. Alcalde que o seu obxectivo é de que se resolvan os problemas 
técnicos que expoñían os pilotos dos helicópteros para que o ano que ven, ó 
comezo da tempada, o helicóptero estea aí, que é máis importante ter o 
helicóptero aí de intentar que reverta todo, aínda que si o ano que ven non 
cumpriron o que piden os pilotos e alí non hai helicóptero evidentemente 
haberá que tomar medidas.     
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

1. Estimar precisa a obra “Construcción de pista polideportiva en 
Vilanova”, considerando a utilidade pública das obras declarada coa 
aprobación do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos 
municipais e da rede viaria provincial de 2017 e aprobar 
definitiv amente o proxecto “Construcción de pista polideportiva en 
Vilanova" redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. M. 
Sánchez Lagarejo, declarando que o mesmo  se axusta as esixencias da 
Texto refundido da Lei de contratos do sector público aprobado 
mediante Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro e do Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento 
xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 
 

2. Aprobar definitivamente a relación concreta, individualizada e 
valorada dos bens e dereitos a expropiar para a execución da obra e que 
se expresan ao final desta resolución. 
 

3. Considerar que co actuado queda demostrada a necesidade de 
ocupación dos bens e dereitos a que se refire este expediente e, polo 
tanto, acordar a necesidade de ocupación dos mesmos, entendendo que 
este acordo inicia o expediente expropiatorio. 
 

4. Proceder á publicación desta resolución na forma que sinala o artigo 
21 en relación co 18 da LEF, con notificación aos interesados 
invitándose aos mesmos para que propoñan un prezo que motive a 
adquisición por mutuo acordo. 
 

5. Darase traslado ao Ministerio Fiscal por mor dos propietarios 
descoñecidos e dos que non compareceron no expediente. 
 

Bens e dereitos afectados: 
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Localización: termo municipal do Barco de Valdeorras; referencias 
catastrais: 32010A00800974, 32010A00800975, 32010A00800976, 
32010A00800977, 32010A00800978, 32010A00800979, 32010A00800980, 
32010A00800981  
Dereito a expropiar: propiedade. 
Edificacións, instalacións e plantacións: non constan. 
Outros dereitos sobre os bens a expropiar que non sexan de titularidade 
municipal: non constan.  
Outros bens precisos de ocupar para a realización das obras: ningún 
Titular rexistral: non consta 
Bens concretos a expropiar, titularidade catastral e DNI, superficie 
catastral, superficie a expropiar e valoración: 
 

Referencia 

Catastral
DNI TITULAR

Participación 

(%)

Valor unitario 

€/ 2
)

Superficie a Expropiar  

Definitiva (m
2
)

Valoració  € Afección (%) Total €

32010A00800974 76755461E FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA 100,00 23 446 10.194 5 10.704

32010A00800975 34678242S HEREDEROS DE FERNANDEZ MOLDES DOLORES 100,00 23 80 1.829 5 1.920

32010A00800976 34678242S HEREDEROS DE FERNANDEZ MOLDES DOLORES 100,00 23 72 1.646 5 1.728

32010A00800977 34678242S HEREDEROS DE FERNANDEZ MOLDES DOLORES 50 23 278 3.177 5 3.336

HEREDEROS DE ENRIQUE VEGA PRADA 50 23 278 3.177 5 3.336

32010A00800978 34678242S HEREDEROS DE FERNANDEZ MOLDES DOLORES 100,00 23 0 0 5 0

32010A00800979 76708504P FERNANDEZ PRADA ANTONIA 100,00 23 250 5.714 5 6.000

32010A00800980 34677590F HEREDEROS DE PEREZ SANDEZ ANTONIO 100 23 250 5.714 5 6.000

32010A00800981 71505879Y FERNANDEZ QUINDOS ASUNCION 100 23 227 5.189 5 5.448

TOTAL 36.640 38.472

 
 
 
9º Ditame da Comisión Informativa de Cultura, Educación e Turismo 
relativo a adhesión á Asociación de Municipios "Camiño de Inverno a 
Santiago" así como aos seus Estatutos. 
 
Nestes intres abandona a sesión o concelleiro D.  Enrique Pérez Roca.           
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Cultura, Educación e Turismo de 27 de setembro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que dentro do 
desenvolvemento do Camiño de Inverno a Santiago hai unha asociación de 
Municipios que se está poñendo en  marcha, no que pretenden participar a 
inmensa maioría dos Concellos polo que pasa ese Camiño que arranca 
dende Ponferrada e loxicamente pasa polo Barco, que houbo dúas xuntanzas 
dos representantes dos Concellos en Priaranza do Bierzo e en Rodeiro e 
despois os Alcaldes e Alcaldesas puxeron en marcha esta Asociación á que 
hoxe preténdese adherir o noso Concello e aprobar eses Estatutos. Di o 
voceiro que deses Estatutos destacaría os obxectivos que ten a Asociación 
que son, entre outros, a de establecer relacións de cooperación entre todos os 
Municipios polos que descorre o itinerario tradicional do Camiño de 
Inverno ou promover e facilitar a posta en marcha de maneira conxunta de 
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proxectos de interese común en relación co Camiño de Inverno, que logo 
entre as actividades están a organización de actividades culturais ou 
promover encontros entre os distintos municipios e asociacións existentes 
no Camiño de Inverno. Di o concelleiro que tamén destacaría os recursos 
económicos co que vai a contar esta Asociación, que sairían das achegas 
voluntarias, de doazóns, herdanzas e subvencións, entre outros, polo que aos 
Concellos non lle vai a custar nada o pertencer a esta Asociación.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que vai votar a favor porque lle parece que potenciar o Camiño de 
Inverno estase convertendo nunha boa idea, que tamén sería conveniente 
potenciar unha dinámica empresarial que houbera promotores de actividades 
ligadas ao Camiño de Inverno. Di o voceiro que vota a favor porque tamén 
nun principio a Asociación non vai custar nada, segundo o que se nos 
comentou na Comisión informativa, aínda que si que lle estraña, que lle 
retrae un pouco que se faga todo a través dunha fundación que se chama 
Fundación Las Médulas. 
 
Fai uso da palabra a concelleira delegada de Promoción Económica, 
Turismo, Comercio e Consumo, a sra Dacal Feijóo, quen di que eles 
encárganse de levar a Asociación porque o Alcalde de Priaranza do Bierzo 
non ten persoal para levala, pero eles non a levan como Fundación Las 
Médulas. 
 
Reincorpórase á sesión o sr. Pérez Roca. 
 
Di o sr García Yáñez que a Fundación Las Médulas é unha asociación 
pública na que están a Deputación de Pontevedra, a Deputación de León, a 
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, pensa que o Ministerio 
de Cultura tamén, que lle da a sensación de que nesta Asociación tería que 
entrar algunha entidade pública galega, que si pasa pola Provincia de 
Ourense teríase que integrar a Deputación, así como a Deputación de 
Pontevedra e a Consellería e sobre todo si temos un Camiño de Inverno que 
pasa por Galicia sería conveniente que o sr Alcalde defendera como mínimo 
un bilingüismo no seu trazado, un bilingüismo como mínimo no recorrido 
de Galicia. Di que votará a favor sobre todo polo que expuxo no comezo da 
intervención, porque potenciar este Camiño de Inverno pode ser unha 
pequena fonte de creación de pequenas iniciativas que poden crear emprego.           
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo vai votar a favor porque é 
unha forma de protexer e fomentar o noso valor cultural e difundilo. Di que 
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tamén lle parecer moi boa idea agora que se está a falar moito da Vía Nova 
do Parque Natural da Serra da Enciña, construída fai máis de 2.000 anos.  
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 
1. A conformidade na creación e adhesión á Asociación de Municipios 
"Camiño de Inverno a Santiago", así como a conformidade cos seus 
Estatutos. 
 

2. Designar ao Sr. Alcalde como representante deste Concello na 
Asemblea Xeral. 
 
 
10º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, Proposición de 
Alcaldía relativa á ampliación das porcentaxes de compromiso de 
gastos futuros para a obra de rehabilitación da Casa dos Legoeiros de 
Viloira.  
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o sr. Alonso Araujo quen di 
que neste punto vaise a tratar un tema máis ben técnico. Di o concelleiro que 
na rehabilitación da Casa dos Legoeiros de Viloira están previstas dúas 
anualidades, unha de 25.000€ e a outra anualidade de 63.388€, que 
recentemente recibiuse do AGADER a confirmación da concesión desa 
axuda para a rehabilitación desta edificación, que vai constar de dúas 
anualidades de 25.000€ cada unha, a xustificar nos anos 2017 e 2018, e que 
segundo a lexislación vixente cando nunha administración se adquiren 
compromisos de gastos que se estenden a diferentes exercicios, neste caso a 
dous exercicios, o gasto que se imputa a cada exercicio está limitado por 
unhas porcentaxes e si é para dous exercicios a porcentaxe do segundo 
exercicio non podería ser superior ó 70% da cantidade do exercicio inicial. 
Di que tamén a Lei di que en casos excepcionais o Pleno da Corporación 
poderá ampliar o número de anualidades así como elevar as porcentaxes, o 
que deixa esa liberdade para resolver o problema, que non lle pode dicir a 
porcentaxe porque aínda non se sabe ata que se adxudique a obra.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que está de acordo aínda que lle gustaría que o compromiso do 
Agader fose firme. 
 
Di o sr. Alonso Araujo que é firme pois de feito a documentación que ten 
entrada no Concello o pasado día 29 de setembro. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que están de acordo en que se realice esa obra 
pois era un dos temas que o seu Grupo levaba no seu programa. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

Aprobar as porcentaxes legais previstas para os compromisos de gastos 
futuros polo artigo 174 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales para a obra definida no proxecto 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA DE 
CAMINEROS DE VILOIRA PARA EQUIPAMIENTO 
SOCIOCULTURAL" e de acordo co organigrama realizado polo 
arquitecto municipal, 25.000 euros comprometeranse no exercicio 2017 
e 63.388 euros no exercicio 2018.  
 
 
11º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, Proposición do 
Grupo Municipal Socialista relativa a mellora da calidade educativa. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra á 
concelleira delegada de Cultura e Educación, a sra. Pizcueta Barreiro quen 
di que foi mera casualidade que se presente esta Moción con relación á 
calidade educativa neste día que se celebra o "día mundial dos docentes" , e 
que quere facer unha chiscadela a aquelas persoas que tódolos días están 
traballando pola educación e para que esta sexa cada vez mellor e de 
calidade e dicir que eses docentes son un elemento principal neste tema. De 
seguido a sra Pizcueta Barreiro dá lectura da Moción presentada, que 
copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 
(LOMCE) substéntase sobre unha formulación ideolóxica que pretende establecer 
unha educación segregadora e elitista, que rompe coa equidade e o principio de 
igualdade de oportunidades, ao establecer un sistema educativo dual socialmente 
inxusto e ineficaz para o futuro do país, que atenta contra a igualdade e anula a 
participación e decisión dos Consellos Escolares. 
Existen necesidade que deben ter unha rápida resposta. É por iso que, mentres 
avanzamos cara unha proposta dunha nova lei que permita superar a LOMCE, 
deben acometerse cambios concretos que resultan imprescindibles para que a 
educación en España avance. 
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O feito de que as forzas políticas promovamos un acordo educativo non debe 
promover que se produzan cambios urxentes e necesarios para moitos mozos e 
mozas que precisan ter un futuro. A sociedade española segue esperando que o 
Goberno de España reaccione, actúe e cambie as súas políticas de imposición polas 
de negociación. De xeito máis especifico é imprescindible que de maneira urxente 
se produzan cambios concretos na LOMCE que compensen os seus efectos máis 
inxustos e ineficaces. 
En primeiro lugar a LOMCE instrumenta un sistema que vai seleccionando e de 
vez segregando o alumnado mediante o establecemento de itinerarios no 3º curso 
da ESO. Así a escolla que ten que facer o alumnado que non se dirixe á súa 
recuperación, senón á súa estigmatización no desenvolvemento formativo con 
resultados previsibles de maior fracaso e abandono escolar. 
A toma de decisións neste caso concreto de elixir a partir de 3ª da ESO entre unhas 
matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou ben a unhas orientadas as 
ensinanzas aplicadas supón a selección case irreversible dun itinerario académico 
que pode marcar de maneira definitiva o futuro de persoas con tan só 13 e 14 anos. 
Carece de sentido crear este tipo de itinerarios a idades tan temperás, cando ao 
mesmo tempo existen programas destinados a aqueloutros que presentan máis 
dificultades de aprendizaxe e que mediante apoios ou unha maior atención 
individualizada poderían acadar os obxectivos marcados nunha única opción de 
matemáticas. 
En segundo lugar a LOMCE, e posteriormente o mencionado Real Decreto, 
regulan as características dos programas de mellora de aprendizaxe e rendemento, 
que son practicamente idénticos aos programas de diversificacion curricular da 
LOE, pero coa diferencia de que se desenvolven durante 2 anos con carácter xeral 
(correspondendo aos cursos 2º e 3º) e durante 1 ano para os que se incorporen ao 
finalizar 2º curso e non estean en condicións de promocionar a 3º. Mesmo se 
contempla que se poida incorporar un alumno que xa cursase 3º, como forma de 
repetir ese curso. Ao finalizar estes programas, todo o alumnado se incorpora a 4º 
da ESO ordinario, polo que non é difícil prever que moi poucos alumnos dos que 
sigan estes programas poderán finalizar 4º ao contar con metodoloxías e contidos 
adaptados a cursos anteriores e cursar 4º de ESO de maneira ordinaria. É preciso 
dar unha solución a este alumnado que, co que a LOMCE establece, se ven 
abocados con toda probabilidade á expulsión do sistema educativo ao incorporalos 
en 4º de ESO sen ningún tipo de programas especiais. 
En terceiro lugar prodúcese tamén un motivo de segregación sobre a ordenación 
dos contidos curriculares na educación básica imposta na LOMCE que levou a que 
a formación cívica e ética quedasen relegadas a unha situación de optatividade. 
Seguindo a necesidade do pleno desenvolvemento das persoas e do papel que o 
sistema educativo debe realizar na consecución de dito obxectivo, a formación 
cívica e constitucional debe ser parte do contido curricular ao que todo o alumnado 
debe ter dereito, independente da elección dunha formación relixiosa ou moral, tal 
e coma sinalou o propio Consejo de Estado. Consecuentemente, e garantindo o 
dereito constitucional das familias  a que os seus fillos e fillas reciban a formación 
relixiosa e moral que desexen (art. 27.3 da CE) a asignatura de Relixión non só non 
se debe impoñer na escola, senón que, aínda sendo avaliable tampouco debe ter 
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valor académico en ningunha das etapas educativas, de xeito que non poida 
condicionar o futuro dos estudantes á hora de decidir a súa formación académica. 
En cuarto lugar a LOMCE discrimina ao favorecer a segregación por sexos, 
incluíndo os centros que a practican na posibilidade de obter fondos públicos, en 
contra do que establecía a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) 
e a xurisprudencia, porque elimina o valor da coeducación. Con esta decisión o 
goberno do PP decidiu blindar os concertos cos centros que segregan por sexo 
modificando o artigo 84.3 da LOE, a través da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de 
decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). Esta modificación non 
se axusta ao que establece a nosa Constitución, nin ás convencións subscritas polo 
noso país, nin aos obxectivos que debe perseguir o noso sistema educativo. 
En quinto lugar e aínda que a participación escolar aparece no artigo 27.7 da 
Constitución de 1978 esta sufriu un forte golpe xa que pasou de ser concibida como 
un valor básico para a xestión dos centros educativos na LOE, a ter unha 
participación tutelada coa LOMCE. Esta última transfire todas as decisións do 
Consello Escolar á figura do director/a do centro, de xeito que pasa de ser un 
órgano de goberno e de decisión a un órgano meramente consultivo. Outro dos 
cambios que introducíu a LOMCE modifica de maneira substancial a figura do 
director/a do centro, as súas funcións e os criterios para a súa elección. Por todas 
estas razóns, é fundamental revitalizar a participación educativa, certamente vida a 
menos, e recuperar a súa sociabilidade. 
En sexto lugar a LOMCE crevou gravemente o mandato constitucional de 
programación xeral do ensino e ordena e reserva aos poderes políticos as decisións 
que artellan a oferta e a demanda de prazas educativas. Lamentablemente este 
equilibrado mandato realizado en desenvolvemento do espírito de pacto 
constitucional viuse desfigurado e profundamente alterado a favor do ensino 
privado concertado ao establecer a LOMCE no seu artigo 109.2 que a 
programación da rede de centros se estableza consonte á demanda social, 
suprimindo a obriga das administracións educativas de garantir as prazas públicas 
suficientes, especialmente nas zonas de nova poboación. Con esta lei estase a 
permitir de facto a transformación da escola pública en subsidiaria da escola 
privada concertada. 
 
Por todo isto o Grupo Municipal Socialista do Concello do Barco presenta para a 
súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción instando 
ao Goberno de España e ao Congreso dos Deputados a impulsar a modificación 
urxente da Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a Mellora da Calidade 
Educativa (LOMCE) para: 
 

1. Garantir a igualdade de oportunidades na escolarización obrigatoria de xeito que 
ningún alumno ou alumna atope limitadas as súas opcións en 4º da ESO pola dobre 
opción de matemáticas existente en 3º. 
 

2.  Garantir que todo o alumnado teña o dereito a cursar unha formación cívica, así 
como que todo aquel, que así o desexe, poida cursar unha formación relixiosa 
avaliable pero sen valor académico. 
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3.  Facilitar o éxito escolar e a obtención do título de Graduado en Educación 
secundaria Obrigatoria ao alumnado que cursase un programa de mellora na 
aprendizaxe e o rendemento no 3º curso da ESO para que estes alumnos poidan 
incorporarse ao 4º curso cun programa das mesmas características que o de 3º , 
sempre no marco que regulen as administracións educativas. 
 

4. Suprimir a posibilidade de concertos que segreguen por sexo , ao non axustarse 
estas prácticas aos principios constitucionais, porque non existen razóns educativas 
que avalen a separación de alumnos e alumnas nas aulas. 
 

5.  Recuperar a garantía de participación da comunidade educativa na Lei Orgánica 
8/2013 de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa na organización, o 
goberno, o funcionamento e a avaliación dos centros educativos, garantizando así o 
papel efectivo da comunidade educativa nos centros a través do Consello Escolar. 
 

6. Modificar o artigo 109 da Lei Orgánica 872013 de 9 de decembro, para a 
Mellora da Calidade Educativa para que novamente exista unha coexistencia 
equilibrada e racional de ambas redes, pública e concertada, priorizando a primeira 
na oferta educativa." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen di que é un tema que non coñece moito, que cre que esta Lei é a 
chamada "Lei Wert", que as modificacións parécenlle correctas aínda que 
non serían as que el desexaría que se fixeran, que habería que facer unha 
nova lei consensuada, que recolla os principios cívicos que, como mínimo,  
tiña a Lei anterior á "Lei Wert", de igualdade de oportunidades, de acceso  a 
educación ata os 16 anos e sobre todo non discriminatoria con respecto ao 
sexo e outro tipo de discriminacións. Di o voceiro que vai votar a favor  
pero quedando claro que no punto 2 da Moción onde di "garantir que todo o 
alumnado teña o dereito a cursar unha formación cívica, así como que todo aquel, 
que así o desexe, poida cursar unha formación relixiosa avaliable pero sen valor 
académico" , gustaríalle que se mirara o de avaliable, que todos teñan dereito 
a estudar a relixión que queiran pero que non sexa avaliable, 
independentemente deso, como xa dixo, o seu voto será favorable ao 
conxunto da Moción.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que actualmente estase nun proceso de 
consenso no eido educativo, que é o que reclama a sociedade, e que é neste 
contexto, no Pacto de Estado Político e Social pola Educación, onde se 
teñen que establecer os acordos en materias educativas, dando lectura de 
seguido ó artigo 21 da Resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG 
do 8 de agosto). Di o sr. concelleiro que en relación coa materia de relixión, 
a LOE, na relación dada pola LOMCE, establece que o ensino da relixión 
católica se axustará ao establecido no acordo sobre o ensino e asuntos 
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culturais subscritos entre a Santa Sede e o Estado español, acordo que 
ningún goberno socialista modificou, e que nel se establece que se incluirá a 
relixión católica como área ou materia nos niveis educativos que 
corresponda, sendo de oferta obrigatoria para os Centros e de carácter 
voluntario para os alumnos e alumnas, que a LOMCE xurdiu como solución 
a un modelo educativo que precisaba unha reforma urxente e que levaba 
vinte anos nun estado de saúde crítico, que a LOMCE non é unha nova Lei 
que veña a mudar o sistema educativo senón que é unha reforma sentada nas 
bases da antiga Lei, modificando e modernizando algúns aspecto que a día 
de hoxe non teñen cabida ou que foron un fracaso. 
 
Concédeselle a palabra á sra. Pizcueta Barreiro que en relación con que a 
LOMCE non foi unha nova Lei senón unha modificación doutra, quere 
recordarlles que xa polo ano 2010 daquela o Ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo, intentou facer o que vai a haber un ano se está intentando, un 
pacto social pola educación, e que foi precisamente o PP o que desfixo ese 
consenso que por primeira vez se conseguira na historia da democracia, que 
despois de seis leis se conseguira un consenso total e absoluto, tanto dos 
grupos políticos como dos diferentes sectores sociais, que aínda que a 
proposta do ano 2010 era socialista é igual que o que quere o seu Grupo é 
que dunha vez por todas haxa un pacto en Educación, que é necesario, pois 
un neno que comeza a cursar os seus estudos con 3 anos e que vai rematar 
aos 16, 17 ou 18 anos esa educación obrigatoria, necesita saber cál vai a ser 
o seu futuro e non que se cambie a lei cada poucos anos, como ven pasando 
dende o ano 1970 que se levan 7 leis diferentes. Di a concelleira que si ese 
Pacto Social está enriba da mesa é porque España está a cabeza de toda 
Europa no fracaso escolar, que segundo os datos do Ministerio de 
Educación o abandono escolar está nunha taxa do 19,4%, cando a UE marca 
para o ano 2020 unha taxa de menos do 15% e en España soamente chegan 
a ela as comunidades do País Vasco, Cantabria e Navarra, que se está a saír 
dunha crise que supuxo para Educación sete mil trescentos millóns de euros 
menos en gasto educativo e que deixou o 8% do profesorado fóra deste 
ámbito, é dicir, estase a falar de 33.000 profesores menos. Remata dicindo a 
sra. Pizcueta Barreiro que espera que esta advertencia sirva de revulsivo 
para que o PP empece a axilizar un pouco máis e que confía en que non se 
teña que volver con máis mocións deste estilo ao Pleno. 
  
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) 
e cinco votos en contra (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, 
Aguado García, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte acordo: 
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Instar ao Goberno de España e ao Congreso dos Deputados a impulsar 
a modificación urxente da Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para 
a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) para: 
 

1. Garantir a igualdade de oportunidades na escolarización obrigatoria 
de xeito que ningún alumno ou alumna atope limitadas as súas opcións 
en 4º da ESO pola dobre opción de matemáticas existente en 3º. 
 

2. Garantir que todo o alumnado teña o dereito a cursar unha 
formación cívica, así como que todo aquel, que así o desexe, poida 
cursar unha formación relixiosa avaliable pero sen valor académico. 
 

3.  Facilitar o éxito escolar e a obtención do título de Graduado en 
Educación secundaria Obrigatoria ao alumnado que cursase un 
programa de mellora na aprendizaxe e o rendemento no 3º curso da 
ESO para que estes alumnos poidan incorporarse ao 4º curso cun 
programa das mesmas características que o de 3º , sempre no marco 
que regulen as administracións educativas. 
 

4. Suprimir a posibilidade de concertos que segreguen por sexo , ao non 
axustarse estas prácticas aos principios constitucionais, porque non 
existen razóns educativas que avalen a separación de alumnos e 
alumnas nas aulas. 
 

5.  Recuperar a garantía de participación da comunidade educativa na 
Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a Mellora da Calidade 
Educativa na organización, o goberno, o funcionamento e a avaliación 
dos centros educativos, garantizando así o papel efectivo da 
comunidade educativa nos centros a través do Consello Escolar. 
 

6. Modificar o artigo 109 da Lei Orgánica 872013 de 9 de decembro, 
para a Mellora da Calidade Educativa para que novamente exista unha 
coexistencia equilibrada e racional de ambas redes, pública e 
concertada, priorizando a primeira na oferta educativa. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1.- Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que polo voceiro de Riada Cidadá presentouse unha moción 
despois de facerse a convocatoria do Pleno polo que vai neste punto de 
"mocións urxentes" e que primeiramente hai que votar a urxencia. 
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Sométese a votación a urxencia do asunto de xeito que por unanimidade se 
acorda a urxencia do asunto " MOCION PARA A INCORPORACIÓN 
DO PAZO DE MEIRÁS E AS ESCULTURAS DO MESTRE MATEO 
EN PODER DA FAMILIA FRANCO AO PATRIMONIO PÚBLICO E 
A SALVAGARDA DA MEMORIA HISTÓRICA." 
 
 
Di o sr. Alcalde que hai unha emenda que presenta o PP, que despois lerá o 
seu voceiro, polo que antes de defender a Moción hai que votar si se acepta 
ou non a emenda, que si o que presenta a Moción, o sr. García Yáñez, 
acepta a emenda o Grupo Socialista non se opoñerá, que de todas formas o 
PP ten que dicir onde se inclúe a emenda transacional pois o acordo da 
Moción presentada consta de 9 puntos. 
 
Di o sr. García Yáñez que o problema é que se acaba de decatar agora desa 
emenda transacional e loxicamente non a puido ler, que o acordo que trae na 
Moción foi discutido no seu Grupo e entón non podería aceptala. 
 
Di o sr. Alcalde que é preceptivo que se retire a emenda ou que se vote. 
 
Di o sr. Alonso Araujo que a emenda coincide co punto 7 do acordo da 
Moción. 
 
Di o sr. García Yáñez que si o Grupo do PP vai votar o conxunto dos nove 
puntos, pódese cambiar o punto 7 do acordo da Moción pola emenda 
presentada que di: "Instar á Xunta de Galicia a realizar un estudo xurídico, 
en colaboración coas universidades galegas, que analice a posibilidade e 
mecanismos que, respectando a legalidade vixente, permitan incorporar ao 
patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, tamén coñecidas 
como Pazo de Meirás, actualmente en mans dos herdeiros legais de 
Francisco Franco, xefe do Estado español durante os 40 anos da ditadura, e 
sen que dita incorporación ao patrimonio público implique un novo custo 
para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 1938."  
 
Sometida a votación a emenda presentada polo Grupo Municipal do P.P. é 
aprobada por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo 
introducida como substitución do punto 7 do acordo da Moción. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen dá lectura á Moción presentada, xa emendada, e que copiada 
literalmente di: 
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"MOCION PARA A INCORPORACIÓN DO PAZO DE MEIRÁS E 
AS ESCULTURAS DO MESTRE MATEO EN PODER DA FAMILIA 
FRANCO AO PATRIMONIO PÚBLICO E A SALVAGARDA DA 
MEMORIA HISTÓRICA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
No 1936 produciuse un golpe de Estado, sendo a principal consecuencia que a 
normalidade democrática foi substituída pola excepcionalidade autoritaria. 
Excepcionalidade que se prolongou nunha ditadura de 40 anos que pretendeu 
disfrazarse de "normalidade". É a nosa responsabilidade, como representantes 
democraticamente electos da cidadanía, instaurar políticas de memoria que 
combatan o relato desa "normalidade" que o Franquismo quixo impor pola vía das 
armas. Unha "normalidade" imposta que chega ata os nosos días e que se manifesta 
con toda a súa crueza no conflito ao redor do Pazo de Meirás. 
Esta edificación, declarada Ben de Interese Cultura (BIC) pola Xunta, foi 
"obsequiada" polas autoridades franquistas a Franco xa no 1938, cando nin tan 
sequera rematara a guerra. Para tal fin, constituíuse unha "Junta Provincial Pro 
Pazo del Caudillo" comandada polo Gobernador Civil da Coruña, Julio Muñoz 
Aguilar, e polo banqueiro Pedro Barrié de la Maza, que foron secundados por 
numerosos alcaldes e autoridades da nacente ditadura. 
O Pazo foi un "obsequio" que tentou revestirse de normalidade cando o que 
realmente tiña detrás era o drama dunha Galicia empobrecida na que decenas de 
familias foron ameazadas para ser expropiadas e na que moitas persoas foron 
obrigadas a facer algunha "achega" para pagar o Pazo. Tamén o patrimonio 
histórico de Santiago de Compostela se viu afectado por este tipo de 
procedementos, "obsequiando" as autoridades franquistas compostelás ao ditador 
con dúas estatuas que facían parte da fachada exterior que cubría o Pórtico da 
Gloria. Trátase de dúas estatuas-columnas de finais do século XII e comezos do 
XIII saídas do obradoiro do Mestre Mateo, e que no Século XVIII foron 
trasladadas ao pazo do Conde de Ximonde. Xa durante a ditadura, o Concello de 
Santiago adquiriunas e utilizounas para decorar o Pazo de Raxoi, antes de servir 
como agasallo para a familia Franco, que as trasladou ao Pazo de Meirás primeiro, 
e á Casa de Cornide despois. Dese emprazamento saíron en varias ocasións para 
diferentes exposición, a última delas, a gran mostra sobre o Mestre Mateo no Pazo 
de Xelmírez, despois de ter pasado polo Museo do Prado. 
Unha democracia, se quere ser de calidade, ten que ollar sen temor o seu pasado e 
desvestir de "normalidade" o que nunca o foi e que non pode continuar a ser 
considerado como tal. Nesta situación é na que se atopa o Pazo de Meirás, e nesa 
situación é na que se atopan as estatuas pertencentes ao Pórtico da Gloria, que 
aínda continúan engrosando as propiedades da familia Franco. 
No caso do Pazo, a familia ten encomendadas as visitas ao seu interior á Fundación 
Nacional Francisco Franco, que de acordo cos seus propios estatutos, ten como 
obxectivo difundir o legado do ditador. Unha entidade que nos seus comunicados 
se reafirma, sen ningún pudor, no seu compromiso co enaltecemento da ditadura 
franquista negando a represión exercida contra da cidadanía. Un comportamento 
que non pode ser admitido nin tolerado nunha democracia de calidade, tanto pola 
extrema gravidade que supón como ofensa á vítimas da violencia franquista, como 
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polo feito de situarse fora do marco de convivencia democrática desexable. 
Ademais, existe constancia do incumprimento reiterado do réxime de visitas que 
obriga a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia para os Bens de Interese Cultural, 
de cando menos catro días ao mes, e da atención telefónica debida, que se fai 
mediante un número que estivo desconectado durante meses. Feitos polos que a 
Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, abriu un 
expediente á familia do ditador, "propietaria" do pazo, con apercibimento de 
sanción, pola comisión dunha infracción administrativa en materia de patrimonio 
cultural, que será como máximo de 6.000 euros. 
 

Diante desta situación, o Pleno do Concello do Barco de Valdeorras adopta os 
seguintes 
 

ACORDOS: 
1.-  Adherirnos a solicitude do Concello de Sada para instar a Xunta que sexa este 
concello o que xestione o réxime de visitas ao BIC Pazo de Meirás. 
2.- Instar á Xunta de Galicia a que realice todas as actuacións tendentes a evitar e, 
no seu caso, non autorizar, que sexa a Fundación Nacional Francisco Franco quen 
xestione as visitas ao BIC Pazo de Meirás. 
3.-Instar á Xunta de Galicia a que esixa aos propietarios que detentan o inmoble 
que cumpran co réxime de visitas ao BIC disposto na Lei de Patrimonio Cultural de 
Galicia, con independencia da resolución dos expedientes polos incumprimentos 
reiterados xa incoados, coa imposición da máxima sanción prevista en dita Lei para 
ditas infraccións. 
4.- Demandar da Xunta de Galicia a ao Goberno do Estado o apoio institucional a 
todas aquelas actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a 
titularidade e usos públicos. 
5.- Instar ás Cortes do Estado, Grupos Parlamentarios e do goberno do Estado ás 
iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, de 
Fundacións, co obxecto de amparar a declaración como ilegais daquelas que como 
a Fundación Nacional Francisco Franco teñan por obxecto a homenaxe á vida e 
obra criminais do ditador. 
7.-   Instar á Xunta de Galicia a realizar un estudo xurídico, en colaboración coas 
universidades galegas, que analice a posibilidade e mecanismos que, respectando a 
legalidade vixente, permitan incorporar ao patrimonio público a propiedade das 
Torres de Meirás, tamén coñecidas como Pazo de Meirás, actualmente en mans dos 
herdeiros legais de Francisco Franco, xefe do Estado español durante os 40 anos da 
ditadura, e sen que dita incorporación ao patrimonio público implique un novo 
custo para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 1938. 
8.- Esixir á familia Franco que repoña o patrimonio histórico substraído á cidade de 
Santiago e conformado por dúas estatuas que orixinariamente formaron parte do 
Pórtico da Gloria e que se atopan agora no seu poder. 
9.- Dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia, Grupos Parlamentarios do 
Parlamento de Galicia, así como ao Goberno do Estado. 
 

Tendo en conta todo o anteriormente sinalado e resaltando a necesidade de reparar 
a honra e a dignidade das persoas que foron roubadas e forzadas a ceder diñeiro e 
propiedades baixo o risco de represalias." 
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Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do PP, o sr. 
Melo García, quen di que o que trae aos concelleiros a este Pleno ordinario é 
tratar os problemas do Concello do Barco non os problemas que poidan  ter 
outros  Concellos, que cre que para tratar estes temas sería mellor outro tipo 
de foro, incluso facer un pleno extraordinario con ese punto na orde do día. 
Di o concelleiro, en relación coa Moción, que o PP rexeita as declaracións 
feitas pola Fundación Francisco Franco nas que proclamou a súa intención 
de mostrar ao gran público a grandeza da figura de Francisco Franco pois 
dita declaración está fóra de lugar e de contexto, que dende o punto de vista 
moral e político non comparten nin ideario nin proceder coa Fundación 
Francisco Franco, que dende o momento en que se teña constancia dos 
hipotéticos xestos de apoloxía do franquismo nas visitas ao Pazo e accións 
contrarias ao marco legal establecido a Xunta terá que denuncialo ante os 
órganos xudiciais competentes e, como conclusión á exposición feita, di que 
están todos de acordo nos puntos, que non están a favor de que o Pazo de 
Meirás siga en mans da familia Franco e que se incorpore ao patrimonio 
público sen que supoña unha carga económica para os galegos e a súa vez 
non engrosar as arcas dos herdeiros para mellorar a súa calidade de vida.                     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, que fai uso dela para dicir que durante os últimos meses 
estase asistindo a feitos totalmente inadmisibles ó redor do Pazo de Meirás 
ocupado pola familia Franco. Di que por unha parte a utilización dos Franco 
de toda clase de argucias para non abrir o Pazo ás visitas públicas, como é a 
súa obriga porque o edificio ten a consideración de BIC, declarado así no 
goberno de Pérez Touriño, e por outra parte o feito de poñer en mans da 
Fundación Francisco Franco, dedicada á apoloxía do ditador e do seu 
goberno, a xestión das visitas facendo declaracións provocadoras que atacan 
a dignidade das vítimas do franquismo, fai que se teña claro que hai que 
tomar medidas en defensa da democracia e das vítimas. Prosegue o 
concelleiro dicindo que en sucesivas declaracións dita Fundación alterou 
gravemente a historia de cómo chegou a mans do ditador e da súa familia o 
Pazo de Meirás, negando as evidencias da múltiple documentación histórica 
existente, que non foi unha doazón do pobo galego a Franco senón que 
chegou ás súas mans a través de espolios continuados, que os socialistas 
consideran que a propiedade do Pazo de Meirás pola familia Franco é 
ilexítima e non debe continuar, que o máis importante neste momento é 
conseguir emendar esta inxustiza e ilegalidade conseguindo que o Pazo de 
Meirás pase a titularidade pública, que consideran unha clara anomalía 
histórica e democrática que a familia do ditador siga a gozar do Pazo oitenta 
anos despois da súa toma ilexítima e corenta e dous anos despois da morte 
de Franco, que é unha anomalía que debe de rematar, polo que se debe 
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buscar xa entre todos e co máximo consenso posible as fórmulas que 
permitan o paso da titularidade do Pazo ao pobo galego, tendo en conta toda 
a lexislación e xurisprudencia internacional e os casos similares europeos de 
devolución de propiedades substraídas ilexitimamente. Di que se debe 
atopar entre todos a maneira de facer xustiza, rematando con esta anomalía 
democrática que sigue sendo un insulto permanente ás vítimas do 
franquismo. Remata dicindo o sr Alonso Araujo que dende o Grupo 
Socialista apoian tamén a proposta feita para que o Pazo de Meirás se 
converta nun centro para a Recuperación da Memoria Histórica.      
 
Sen máis intervencións, a Corporación, por unanimidade dos dezaseis 
membros asistentes, adoptou o seguinte Acordo: 
 

1.-  Adherirnos a solicitude do Concello de Sada para instar a Xunta 
que sexa este concello o que xestione o réxime de visitas ao BIC Pazo de 
Meirás. 
 

2.- Instar á Xunta de Galicia a que realice todas as actuacións tendentes 
a evitar e, no seu caso, non autorizar, que sexa a Fundación Nacional 
Francisco Franco quen xestione as visitas ao BIC Pazo de Meirás. 
 

3.-Instar á Xunta de Galicia a que esixa aos propietarios que detentan o 
inmoble que cumpran co réxime de visitas ao BIC disposto na Lei de 
Patrimonio Cultural de Galicia, con independencia da resolución dos 
expedientes polos incumprimentos reiterados xa incoados, coa 
imposición da máxima sanción prevista en dita Lei para ditas 
infraccións. 
 

4.- Demandar da Xunta de Galicia a ao Goberno do Estado o apoio 
institucional a todas aquelas actuacións encamiñadas a recuperar o 
Pazo de Meirás para a titularidade e usos públicos. 
 

5.- Instar ás Cortes do Estado, Grupos Parlamentarios e do goberno do 
Estado ás iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente 
Lei 50/2002, de Fundacións, co obxecto de amparar a declaración como 
ilegais daquelas que como a Fundación Nacional Francisco Franco 
teñan por obxecto a homenaxe á vida e obra criminais do ditador. 
 

7.- Instar á Xunta de Galicia a realizar un estudo xurídico, en 
colaboración coas universidades galegas, que analice a posibilidade e 
mecanismos que, respectando a legalidade vixente, permitan incorporar 
ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, tamén 
coñecidas como Pazo de Meirás, actualmente en mans dos herdeiros 
legais de Francisco Franco, xefe do Estado español durante os 40 anos 
da ditadura, e sen que dita incorporación ao patrimonio público 
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implique un novo custo para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 
1938. 
 

8.- Esixir á familia Franco que repoña o patrimonio histórico 
substraído á cidade de Santiago e conformado por dúas estatuas que 
orixinariamente formaron parte do Pórtico da Gloria e que se atopan 
agora no seu poder. 
 

9.- Dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia, Grupos 
Parlamentarios do Parlamento de Galicia, así como ao Goberno do 
Estado. 
 
 
2.- Rogos e preguntas.  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que a 
designación de traballadores do Concello para unha segunda actividade está 
na tensión da plantilla municipal, que o Alcalde comprometeuse nunha 
Comisión informativa que para o mes de setembro tería elaborada unha 
proposta para presentar aos representantes sindicais e pregunta en qué 
situación se atopa esa iniciativa. 
 
Contéstalle o sr. Alcalde que está practicamente terminada e que se 
convocará xa unha mesa de negociación na vindeira semana, que houbo 
unha reunión no mes de setembro coa empresa redactora e os técnicos 
municipais e está rematada, que van incluídas nesa RPT as prazas que se 
entenden que son necesarias para o funcionamento do Concello.  
 
Di o sr. García Yáñez que non vai un mes que a Deputación provincial 
acondicionou parte da estrada que vai dende Veigamuíños á Proba e que 
como consecuencia dende vai días a estrada sofre unhas obras por avarías 
nas conducións de auga, e pregunta qué administración paga a dificultosa e 
cara reparación. 
 
Di o sr. Alcalde que polo que se sabe a día de hoxe a Deputación non, 
porque parece ser que non ten cartos, que é unha rotura dunha rede de 
abastecemento. 
 
Fai uso da palabra o concelleiro delegado de Obras sr. Neira Ojea e di que 
está sen tapar, que el ten dúbidas de que a avaría estea arranxada.  
 
Di o sr.. García Yáñez que el quere saber si as avarías son producidas polas 
obras feitas pola Deputación, que entón terá un seguro para cando acomete 
as obras, polo que terá que pagar eses danos. 
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Di o sr. Neira Ojea que cando se detectou humidade púxose en contacto coa 
Deputación e coa empresa que fixo o asfaltado e que lle din que eles non 
fixeron a avaría e que non a van a arranxar. 
 
Di o sr. Alcalde que hai cousas que son difíciles de explicar, que si non sae 
auga antes de facer a obra e aos 15 días de facela comeza a saír auga parece 
razoable que a vibración da maquinaria que fixo a obra sexa a culpable, que 
si a empresa falara co Concello antes de facer a obra saberían os servizos 
que había alí enterrados, que hai unha tubaxe moi vella e que o Concello 
metería unha nova e agora igual hai que meter a nova e hai que levantar toda 
a obra que se fixo, pero que ó final parece ser que para o PP a culpa é do 
Concello. 
 
D i o sr. García Yáñez que haberá que cargar os gastos sobre o Concello ou 
sobre a Deputación. 
 
Di o sr. Alcalde que primeiro vaise a arranxar a avaría. 
 
Continúa o sr. García Yáñez coa terceira pregunta e di que si está o 
Concello ao tanto dos actuais horarios do transporte de viaxeiros por estrada 
que operan na Estación de Autobuses, e que si é así si non sería conveniente 
que se colgasen na páxina web do Concello para facilitar a información aos 
veciños, ante a falta desta información na propia Estación de Autobuses. 
 
Di o sr. Alcalde que estase facendo un pequeno seguimento das carencias 
que pode ter a nova rede de transportes, que no Concello do Barco o tema 
máis grave é a supresión do autobús que usaban os estudantes que facía a 
ruta Santiago-O Barco e O Barco-Santiago os venres e domingos. Di que se 
está preparando unha especie de resumo de todas as incidencias que lle van 
trasladando, que xa falou coas empresas e que unha vez que estea rematado 
o documento ten o compromiso de trasladarlle á Conselleira todas esas 
incidencias detectadas para que sexan corrixidas. Di que está de acordo co 
sr. García Yáñez e que dará as ordes para ver si se pode colocar o horario de 
buses na páxina web do Concello, incluso os horarios de Renfe, que é un 
servizo que se pode dar aos veciños, incluso ás persoas de fóra, que lle 
parece moi boa idea e que toma nota diso, aínda que lle parece que nalgún 
momento xa se puxeran os horarios na páxina do Concello. 
 
Di a concelleira sra. Dacal Feijóo que si, que o problema foi que solo se 
conseguiu contactar coa empresa de Ourense, Autocares Sánchez, que fai o 
traxecto Ourense-Barco e Barco-Ourense, pero que non se puideron poñer 
en contacto coa outras empresas como Monbus. 
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Di o sr. García Yáñez que a Praza de Viloira está a sufrir un forte e continuo 
proceso de deterioro, e pregunta cándo pensa o Concello repoñer as árbores, 
reparar o chan deteriorado ou nivelar as fontes de deseño que non botan 
auga e que provocan continuos sustos de caídas aos veciños.    
 
Contesta o sr. Alcalde que as árbores haberá que ter a absoluta seguridade 
de que o fungo que estaba alí non vai a seguir atacando aos que se poñan 
novos, que se comprometeron co proceso de poda deste ano a rebaixar un 
pouco o resto das árbores pra evitar os procesos de perigo, que tamén 
falaron coa Consellería de Presidencia do tema das árbores do xardín e que 
dende alí mandaron maquinaria para facer unha limpeza de determinadas 
pólas que estaban sobre o parque infantil do xardín. Di que en relación coas 
fontes de deseño hai moitas cidades que as teñen e funcionan ben pero que 
aquí o proxectista non tivo en conta o problema de que na Praza de Viloira 
sempre hai po, restos de follas e pequena maleza das árbores que impiden 
que as bombas funcionen porque tapan todos os filtros, que lle pasará o 
tema ao Arquitecto municipal para adoptar unha solución  e que en relación 
co chan que coas raíces das árbores levántanse os empedres,  que xa se 
arranxou dúas veces e se volverá a facer na primavera. 
 
Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que a Urbanización Dona Mencía na 
Proba segue a estar abandonada, situación que xa denunciou en anteriores 
Plenos, que lle sigue a preocupar a falta de limpeza ao redor do espazo que 
ocupa o depósito do gas que abastece, e pregunta qué medidas pensa 
executar o Concello para calmar as reivindicacións dos veciños da zona. 
 
Di o sr. Alcalde que limpalo evidentemente, polo menos na parte pública, 
que é certo que se ten recibido escritos dos veciños nese sentido pero non 
foi posible ir alí porque as brigadas non están dotadas de persoal suficiente, 
que espera que a mediados de mes pasen a formar parte da Brigada de 
xardíns cinco persoas contratadas e que entón se poderá limpar esa 
urbanización. 
 
Di o sr. García Yáñez que un caso parecido ó anterior é a situación do solar 
da rúa Abdón Blanco do que veñen reclamando unha solución, que primeiro 
o Concello escudouse en que o propietario estaba enfermo, a segunda que o 
solar estaba en proceso de compra venda o que non permitía acceder ao 
auténtico propietario e agora volvemos a preguntar qué medidas pensa 
executar neste momento o sr. Alcalde para calmar aos cada vez máis 
preocupados veciños da zona e facer cumprir as ordenanzas sobre peche e 
salubridade dos solares. 
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Di o sr. Alcalde que a parte de todo iso que dixo, que é certo, limpouse o 
solar, cara as Festas do Cristo o solar estaba limpo, aínda que volve a estar 
luxo porque a xente volve a tirar alí lixo, que volverase a pedir que se  limpe 
e que se peche. 
 
Continúa o sr. García Yáñez coa sétima pregunta e di que o aparcamento 
que hai na rúa Elena Quiroga de Viloira é un desastre o que provoca 
continuos incidentes no tramo ante a escola Otero Pedrayo polo que 
pregunta si valora o concello a necesidade de acometer dunha vez por todas 
unha regulación que clarifique e normalice para os veciños o seu uso. 
 
Di o sr. Alcalde que non ten constancia de que o aparcamento inflúa no 
colexio pero que llo trasladará á Policía para que informe sobre este tema, 
aínda que, como xa dixo, non ten constancia de que teña unha influencia as 
entradas e saídas do colexio co aparcamento que está na rúa Elena Quiroga 
de Abarca. 
 
Di o sr. García Yáñez que é en Elena Quiroga non en Elena Quiroga de 
Abarca, fronte ó colexio que hai problemas cando saen os nenos, de vaos, de 
dobre aparcamento, é dicir, é un problema continuo. 
 
Di o sr. Alcalde que non é consciente de que haxa un problema continuo na 
rúa Elena Quiroga, que á entrada dos colexios hai problemas en todos eles, 
pero que pedirá informes á Policía sobre este asunto.           
 
Segue o sr. García Yáñez no uso da palabra e di que na primeira fase de 
acondicionamento e conservación da Ponte da Proba gastáronse 18.000€ e 
falta unha segunda fase de actuación, que xa denunciou a situación actual, 
en especial a necesidade de trasladar un poste eléctrico de formigón que 
condiciona o enclave, pero que a desidia no seu mantemento propicia que 
actualmente sexa un vertedoiro de lixo e unha selva de maleza, o que acaba 
afectando á mesma estrutura da Ponte, e pregunta si o Concello pensa poñer 
solución a esta situación de abandono ou está a espera dalgunha subvención 
para levala a cabo. 
 
Contesta o sr. Alcalde que a cuestión é que hai que resolver o problema con 
Patrimonio porque non autorizaron a obra que estaba prevista pois piden o 
traslado dun poste de media tensión e non hai onde trasladalo senón é nas 
inmediacións e que lles parece un gasto innecesario, que se lle deu unha 
solución ao técnico para que lla trasladara a Patrimonio e aínda non está 
resolto o problema e que a Ponte está valada para que non entre a xente alí e 
que si que é certo que hai que telo limpo pero que ata que non haxa 
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autorización de Patrimonio non se pode arranxar, que non é problema de 
cartos senón da concesión de autorización por Patrimonio.    
 
Di o sr. García Yáñez que o problema é que hai que limpar alí porque están 
saíndo árbores, están saíndo chopos alí e as raíces están cerca da Ponte e que 
como é de laxe como lle entre unha raíz xa non quedará ponte para que 
queira restaurar. 
 
Di o sr. Alcalde que se retirará todo iso antes de que caia a Ponte. 
 
Di o sr. García Yáñez que esta é unha pregunta retórica porque máis ou 
menos xa sabe o que vai dicir pero que ten que facela porque lle preocupa a 
el e aos veciños e pregunta cándo se acometerá o arranxo dos camiños   
rurais que se estragaron nas tormentas da primavera pasada. 
 
Di o sr. Alcalde que se teñen arranxado moitos, que  aínda quedan algúns 
pero que os orzamentos son os que son e nun ano duro como este hai que 
administrar os cartos para non pasarse, que o concelleiro de Medio Rural lle 
podería dicir a cantidade de camiños que se arranxaron precisamente por 
culpa das trombas de auga que caeron este ano. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que quere 
facerlle dúas preguntas ao concelleiro delegado de Obras, que unha é 
relativa á obra que no seu día se fixera unha compra ó lado do Cemiterio 
dunha nave, que non estaba claro quen eran os herdeiros e se ía depositar o 
diñeiro para poder adxudicar a obra, e que non se soubo nada máis do tema 
e actualmente a obra segue igual. 
 
Di o sr. Alcalde que vai contestar el porque como é un tema administrativo 
non é problema do concelleiro de Obras. Di que se tiña o diñeiro para pagar 
o xustiprezo que se acordara pero que non se puido facer porque non había a 
quén pagar, se os herdeiros non demostran que o son non se lle pode pagar e 
ó final haberá que dar a orde definitiva de derribo da nave, que todo o 
problema xurde por non ir ó notario e facer a declaración de herdeiros, que o 
Concello non pode pagar se non hai documentación de quen son os 
herdeiros, que non se depositou o diñeiro porque pensábase ir a 
expropiación  pero non se puido ir porque habería que expropiar todo o 
terreo e iso legalmente non se podía facer. 
 
Di o sr. Pérez Roca que está afectando ao muro frontal da rúa que xa está 
rachado. 
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Di o sr. Alcalde que ó muro o que lle afecta é a árbore, o eucalipto que hai 
alí. 
 
Di o sr. Pérez Roca que se tomen medidas oportunas para que a xente que 
vaia por alí teña seguridade. Prosegue facendo uso da palabra o concelleiro 
para dicir que pregunta ao concelleiro delegado de Obras sobre a fonte de 
San Roque, que ao seu xuízo se atopa nun estado lamentable de 
conservación e de limpeza, e quere saber si a teñen visto nos últimos días xa 
que alí hai augas estancadas que dan moi malos olores. 
 
Contéstalle o sr. Neira Ojea que estivo alí a semana pasada e que o puxo en 
coñecemento da empresa Aquagest, para que fagan un seguimento de ónde 
veñen esas augas, que son fecais. 
 
Fai uso da palabra o concelleiro delegado de Medio Rural, sr. Jares 
Almeida,  e di que fai un mes que se limpou todo o que había alí e case se 
sacou un camión de lixo, e quedou todo perfectamente limpo, que está moi 
enterrado o tubo do desaugadoiro no río e ese é o problema e despois tamén 
que entra auga dos desaugadoiros.  
 
Pide a palabra o sr. Melo García quen, unha vez concedida, di que quere 
facer un seguimento dunha proposición que presentara o grupo de Riada no 
Pleno do mes de xuño sobre a  necesidade de manter en bo estado ecolóxico 
as ribeiras do Sil, que foi aprobada por unanimidade e da cal fai lectura. Di 
o concelleiro que agora cara ó inverno pode haber avenidas e si non están 
condicións os canles pode haber problemas, que tamén se había proposto 
varias veces nas Comisións de Obras, que chegado o outono habería que 
limpar as canalizacións dos sumidoiros, e pregunta cómo van as dúas 
propostas. 
 
Di o sr Alcalde que está ben que lles recorde as proposicións de Riada, que 
en relación cos chopos do Salgueiral ata a ponte do polígono están en 
proceso de adxudicación e que o regato de Veigadecabo se entubou e que 
cando caeron catro gotas saltou e inundou casas e que os técnicos acordaron 
que procedería levantar a tubaría e proceder á limpeza. 
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3.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 340/17 ata 
o núm. 409/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 22 de xuño, 6, 
13 e 27 de xullo, 3, 10, 24 e 31 de agosto e 7 e 21 de setembro de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 340/17 ata o núm. 409/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
22 de xuño, 6, 13 e 27 de xullo, 3, 10, 24 e 31 de agosto e 7 e 21 de 
setembro de 2017. 
 
  
4.- Dación de conta da sentenza recibida no procedemento San 
Sanciones 398/2917. 
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedementos San 
Sanciones 398/2917, cuxa documentación estivo a disposición dos 
concelleiros. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, desexando boas festas a todos, sendo as 21:25 horas do día 
indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do que eu, como 
secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 2 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:02 
horas do 2 de novembro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana 
Dna. Diana Urdangaray Díaz  
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Nieves Rodríguez Voces 
D. Enrique Pérez Roca. 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste a concelleira Dna. Sabina Aguado García, non quedando 
xustificada a súa ausencia. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada os día 5 de outubro 
de 2017.  
 
Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 5 de outubro de 2017, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e 
Parques e Xardíns relativo a resolución do expediente de investigación 
sobre o ben sito no Patal, Veigamuíños 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 24 de 
outubro de 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase dunha vía de 
comunicación existente na zona do Patal, termo de Veigamuíños, que a raíz 
de reclamacións feitas por varios propietarios lindantes na zona iniciouse un 
expediente para poder ditaminar a situación desa vía, en canto si era ou non 
era de dominio público e que logo de finalizar a tramitación do expediente 
chégase á conclusión de que se trata dun viario de dominio público, unha 
rúa de titularidade pública municipal, e que se remite ó informe emitido 
polo Arquitecto municipal no que fai referencia, entre outras cousas, á 
cartografía do catastro ou da Xunta e no que conclúe que é unha parcelación 
encuberta na que hai unha rúa que sirve de acceso a todas as propiedades e 
que o técnico entende que é unha rúa pública propiedade deste Concello. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que están de acordo cos informes que constan no 
expediente que aclaran que é unha vía pública, prosegue dicindo que para o 
caso de que ó final se a decida que é vía pública o Concello debería retirar 
da entrada desa vía un letreiro que pon "camiño privado", e que tamén quere 
recordar que hai outros dous expedientes co mesmo problema en 
Veigamuíños e A Proba e que deberían resolverse o máis pronto posible 
pois levan máis dun ano co proceso de denuncia e iso leva emparellado 
enfrontamentos veciñais. Di o concelleiro que o seu grupo vai votar a favor 
do recoñecemento como vía pública municipal, en base aos informes 
técnicos e aos arquivos que hai no Concello.  
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que en primeiro lugar quere dar a benvida á 
compañeira Nieves Rodríguez Voces que despois dos quince meses de 
ausencia lles alegra moitísimo que volva a estar con todos. 
 
Di o sr. Alcalde que todos comparten o dito polo Sr. Moldes Gómez e que 
conste en acta. 
 
Continúa o sr. Moldes Gómez dicindo que xa viron os informes na 
Comisión de Obras pero que a súa postura vai seguir sendo a mesma que na 
Comisión, a abstención. 
 
Di o sr. Alcalde que en contestación ao sr. García Yáñez  quere dicir que 
unha vez que se tome a decisión de que ese viario sexa público é cando se 
poderá dar orde de retirar o cartel do camiño, que efectivamente hai dous 
posibles expedientes, aínda que como xa dixo no seu día non hai capacidade 
para poder tramitar todos os expedientes á vez, que primeiro se rematou un 
expediente en Éntoma, despois estase a rematar este e despois irán os outros.   
 
No ditame sometido a votación se contempla o seguinte: 
 
"Antecedentes 
 
1  Por resolución da Alcaldía, de data 23 de febreiro de 2017, acordouse o 
inicio de expediente de investigación sobre o ben sito no Patal, 
Veigamuíños, O Barco de Valdeorras, ref. catas. 32010A021090090000XY, 
localización: polígono 21 parcela 9009, uso local principal: vía de 
comunicación de dominio público 00. 
2 Publicáronse anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 
61 de 15 de marzo de 2017 e no Taboleiro de anuncios do Concello,   aos 
efectos de que, por prazo dun mes, os interesados  puideran examinar o 
expediente no Concello e alegar canto estimen conveniente ao seu dereito. 
3 Durante o prazo outorgado se presentou, por D Silverio González Carrera, 
D Magín Feijoo Lorenzo, D Nicanor González Docampo, D Evaristo 
González Vázquez, D Ramiro Pardo García, D Francisco López Velasco, D 
Manuel García García, D Arturo López Velasco e D Manuel Paradelo 
Rodríguez; escrito de  alegacións ( R.E. núm. 4.350 de 25 de abril de 2017 ). 
 

4 Procedeuse á apertura dun período de proba consistente na toma de 
declaración de dúas testemuñas propostas por Manuel García García. 
5 Emitíronse informes polo Arquitecto Municipal con data 5.09.2017 e polo 
Técnico de Administración Xeral con data 6.09.2017. 
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6 Púxose de manifesto o expediente para alegacións dos interesados. 
Durante o prazo de alegacións non se presentou algunha. 
 
Consideracións legais e técnicas 
 
1ª É obxecto do presente expediente a investigación do carácter público ou 
non, dun camiño sito no Patal, Veigamuíños, O Barco de Valdeorras, ref. 
catas. 32010A021090090000XY, localización: polígono 21 parcela 9009, 
uso local principal: vía de comunicación de dominio público 00.  
2ª Emitíronse  informes sobre o particular polo Arquitecto Municipal, con 
datas 19.05.2011 e 27.01.2014. Nestes informes se indica polo técnico, entre 
outras cuestións, que o camiño está definido no PXOM coma viario 
público, que xa consta no Inventario coma pública a rúa asfaltada ata o 
cruce de camiños e que se atopa definida, integramente, como pública no 
catastro. 
3ª Durante o prazo outorgado se presentou, por D Silverio González 
Carrera, D Magín Feijoo Lorenzo, D Nicanor González Docampo, D 
Evaristo González Vázquez, D Ramiro Pardo García, D Francisco López 
Velasco, D Manuel García García, D Arturo López Velasco e D Manuel 
Paradelo Rodríguez; escrito de  alegacións ( R.E. núm. 4.350 de 25 de abril 
de 2017 ). 
 
Alegan os interesados o seguinte: 
 

1º Que os distintos tramos do camiño foron abertos polos propios veciños do 
Patal, tras acordalo coa sociedade daquela propietaria, para o servizo 
exclusivo dos futuros propietarios, polo que se trataría dunha servidume 
privada para uso dos veciños, sen que o catastro poda acreditar titularidade. 
2º Que acompañan copias de contratos de compravenda de veciños da zona 
descritivos dos lindes da finca orixinaria, estando incluído, parte do camiño, 
no lindeiro Oeste da finca orixinal. 
3º Que se acompaña hortofoto do Patal do ano 1957 onde aparece o camiño 
coma integrante da finca. 
4º Que aportan informe pericial de arquitecto técnico, xustificativo de que a 
superficie do camiño forma parte da finca, dentro dos lindes da finca matriz. 
5º Que acompañan documento de dereitos de auga do ano 1925, acreditativo 
da existencia  dunha canle de regadío paralela ao camiño, ambos exclusivos 
dos veciños. 
6º Que o pendello ao final da calle é unha cuestión dos propios veciños, por 
ser privada, acompañando notas simples dos lindes das fincas do veciño 
denunciante. 
7º Que se exhiba polo Concello título acreditativo da compra ou cesión dos 
terreos da calle ou acordo de apertura da mesma. 
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4ª Practicouse proba testemuñal, con data 5.09.2017, mediante a toma de 
declaración a D Alfonso Prada Alonso e Dª Elvira García Arias. A primeira 
testemuña declarou que non é veciño da zona nin ten parcela alí pero que 
pasou moitas veces polo camiño obxecto de investigación, que antes era un 
paso para carro e vacas e que non sabe quen o adecentou, decoñecendo se 
ten servizos públicos se ben afirma que lle parece que está asfaltado e que 
non hai barreiras ou obstáculos que impidan o paso. Pola súa banda Dª 
Elvira García Arias declara que viviu na zona toda a vida, que o camiño era 
simplemente unha acequia de auga cun sendeiro, se ben se usa dende que 
se fixeron os chalés. 
 
5ª Emitiuse informe polo Arquitecto Municipal con data 05.09.2017. Di o 
técnico: 
“ En 2011 se iniciaron diversos expedientes en la zona, uno de ellos sobre 
obras ilegales en terrenos destinados a viales, los cuáles no figuraban de 
forma clara en el Inventario Municipal. En 2014 se colocó por los vecinos 
un cartel de Camino Privado que aumentó el conflicto vecinal al ponerse en 
duda la titularidad pública de la calle, lo que culminó con la apertura del 
expediente de investigación en 2017.  
INFORME 
Se anticipa que el dictamen pericial de este informe concluye claramente 
que el camino investigado tiene la consideración de uso público municipal, 
proponiendo su inclusión formal en el Inventario Municipal de bienes. Para 
ello se exponen los siguientes datos: 
CARTOGRAFÍA PÚBLICA: La parcela catastral 9009 del polígono 21 
figura en Catastro como Vía de comunicación de dominio público, consta 
en los planos del 2009 como 2 calles censadas en el Padrón de habitantes, y 
ya existía su delimitación acotada entre parcelas privadas cerradas, en la 
Cartografía de  la Xunta de Galicia del año 1991. 
LICENCIAS: Se verifican en el archivo municipal el otorgamiento de 
licencias de obras en los años 1985 (AGUSTÍN GUDIÑA), 1992 
(EVARISTO GONZÁLEZ), y 1999 (MAJIN FEIJOO), todas ellas para 
edificaciones con acceso rodado y peatonal desde la vía pública en 
investigación. 
INFRAESTRUCTURAS: Constan infraestructuras públicas municipales con 
antigüedad superior a 25 años, consistentes en redes de saneamiento y 
alumbrado público con 6 farolas y su correspondiente tendido aéreo. 
Constan redes de suministro eléctrico y abastecimiento de agua, con 
contadores de cara a vía pública en cada una de las parcelas edificadas. 
URBANIZACIÓN: Las calles se encuentran pavimentadas con riego 
asfáltico o con zahorras, en similares características a los caminos de otros 
pueblos, y las aceras de viviendas unifamiliares se han pavimentado 
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conjuntamente a su construcción, como obligaciones propias de suelo 
urbano.   
USO: La calle se encuentra totalmente abierta al uso público y ha sido 
utilizada por personal municipal y por este funcionario en sus labores de 
informes y visitas de obra desde hace más de 10 años. 
ALEGACIONES 
La alegación argumenta que se trata de camino privado para particulares, 
que formaba parte de la finca matriz propiedad de Explotaciones Agrícolas 
y Ganaderas El Castro S.A. de la familia FLOREZ DE LOSADA, que fueron 
dejando para servicio común mientas vendían las parcelas privadas que 
accedían por ella. 
Para ello presentan un Certificado descriptivo, firmado por técnico 
competente, donde se verifica la extensión original de la finca matriz de los 
FLOREZ, que evidentemente comprende todas las parcelas privadas 
vendidas y el camino objeto de investigación. Sin embargo este informe 
habla de la situación histórica del año 1957, evidenciando en las fotos 
adjuntas del 2002 y en el propio texto del Certificado que los dos viales en 
forma de T se fueron abriendo según se van segregando las parcelas y 
cediendo el terreno para su apertura, que confirma la tesis municipal de 
cesión de terrenos para viales públicos que permitan el acceso rodado al 
resto de parcelas servidas, y por tanto a las edificaciones que obtuvieron 
licencia en los años 1985-1992-1999… de los propios alegantes que a hora 
se oponen al uso público. 
Por otra parte ninguna de las escrituras públicas presentadas se 
corresponde con el supuesto Resto de Finca Matriz o el camino particular; 
sino que son de parcelas privadas vendidas y edificadas, que además ya 
indican como lindero OESTE una calle, no un particular ni un terreno 
privado.  
Todo ello evidencia que se trata de una parcelación encubierta, donde se 
fueron vendiendo solares edificables dejando vías de acceso que se fueron 
dotando de servicios urbanísticos y pavimentación, hasta el estado actual 
propio de suelo urbano consolidado con calles públicas y parcelas 
privadas, como así ha recogido el planeamiento del 2003, mediante la 
ordenanza de Suelo de Núcleo Rural Zona de Expansión.  
TESTIFICAL 
De la prueba testifical hoy efectuada se corrobora el uso histórico de la 
servidumbre de paso de riego original de la finca matriz del año 1957, 
manifestando el uso abierto actual desde la construcción de las viviendas, 
sin conocimiento de la titularidad privada del mismo. 
CONCLUSIÓN 
En base a todo ello, se desestiman las alegaciones presentadas, 
concluyendo que la parcela con Referencia Catastral 
32010A021090090000XY, tiene uso público indefinido desde hace más de 
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25 años y posee infraestructuras, urbanización y condiciones para 
determinar que se trata de una calle pública municipal. 
Se adjuntan planos y fotografías complementarios a los ya existentes en el 
expediente de investigación. ” 
 
6ª Emitiuse informe polo Técnico de Administración Xeral no que se indica 
que  “non hai dúbida do carácter público do camiño investigado, tal e 
como xa consta no Catastro, rúas do Padrón, Cartografía da Xunta, e 
urbanisticamente, ao estar aberto ao uso xeral, contar con infraestruturas 
públicas de pavimentación, saneamento, alumeado, subministro eléctrico, 
abastecemento de auga, contadores, etc., sendo, dito camiño, o resultado 
das sucesivas parcelacións das que xurdiron solares edificables deixando 
vías públicas de acceso ata o estado actual de solo urbano consolidado.  
No senso do exposto, a  Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da 
Comunidade Valenciana 850/2004 de 3 de xuño de 2004, cando di que “ 
(…) los actores realizaron una verdadera cesión implícita de terrenos para 
su destino (en principio de hecho, ya que en aquel momento no existía 
ordenación pormenorizada) a viario; cesión desde cuyo momento, art.3.2 
RBEL, se produjo la efectiva afectación al uso público. Pero es que, 
además, esa cesión implícita venía a constituir el cumplimiento de un deber 
legal de cesión de estos terrenos. Nos encontramos pues con actos propios 
de los recurrentes que comportaban, además, el cumplimiento de un deber 
legal (…). En suma, existiendo el deber de cesión, y existiendo actos tácitos 
de ambas partes manifestados en la apertura de los viales al uso público, 
es evidente que no cabe acceder a lo pretendido, ya que la actuación 
material (…) no ha lesionado el derecho de propiedad, ni la pacífica 
posesión, de los actores. Por el contrario, esta actuación, no olvidemos, 
tiene como origen otra previa, el otorgamiento a los actores de sucesivas 
licencias de parcelación, que les ha beneficiado a lo largo de muchos 
años”. ”. 
 
7ª Elaborouse a preceptiva taxación do ben e a ficha descritiva polo 
arquitecto municipal para poder dar de alta o camiño no inventario de bens. 
 
8ª Emitiuse informe preceptivo pola Secretaría o 18 de outubro de 2017." 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) 
e cinco abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, 
Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte acordo: 
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1.- Desestimar as alegacións presentadas por D Silverio González 
Carrera, D. Magín Feijoo Lorenzo, D Nicanor González Docampo, D 
Evaristo González Vázquez, D Ramiro Pardo García, D Francisco 
López Velasco, D Manuel García García, D Arturo López Velasco e D 
Manuel Paradelo Rodríguez polos motivos que se sinalan nos informes 
do arquitecto e do T.A.X. reproducidos máis arriba. 
 
2.- De acordo co anterior punto, declarar que o ben obxecto de 
investigación ( parcela catastral 9009 do polígono 21 )  é de titularidade 
pública deste Concello, dándoo de alta no inventario municipal de bens 
de acordo coa ficha descritiva elaborada polo arquitecto municipal que 
se anexa a este acordo. 
 
3.- Notificar a presente aos interesados con expresión do réxime de 
recursos. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e 
Parques e Xardíns relativo a    bonificación da cota do I.C.I.O solicitada 
por D Manuel Rodríguez López 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 24 de 
outubro de 2017. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese histórico artístico e cultural, por atoparse dentro do ámbito do 
PEP-1 do Castro, O Barco de Valdeorras. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e 
Parques e Xardíns relativo a  bonificación da cota do I.C.I.O solicitada 
por Dª Elena Delgado Gavela. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 24 de 
outubro de 2017. 
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Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro: declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial 
interese social e histórico artístico, por atoparse dentro do ámbito do 
PEPRI do Casco Antigo de O Barco de Valdeorras. 
 
Segundo: propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da 
correspondente bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
5º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
relativa á fixación dos méritos locais para a provisión da praza de 
adxunto á Secretaría no vindeiro concurso unitario de traslados de 
funcionarios de administración local con habilitación nacional.   
 
Di o sr. Alcalde que como xa comunicou na Comisión de Obras se estaba a 
espera de que chegara unha información da Xunta sobre este axunto e que ó 
chegar ese mesmo día rematouse o expediente o venres e non tiña sentido 
deixado para un Pleno posterior, como así se lle informou aos voceiros 
municipais. 
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes e despois de dar lectura á proposta presentada, di 
o sr. Alcalde que trátase dun concurso de méritos no que se presentan as 
persoas que teñan a capacitación suficiente para poder optar a esta praza e 
que o tribunal se nomea entre técnicos funcionarios de carreira. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que é un tema que se leva arrastrando dende fai 
tempo e que volve a insistir na composición corporativa do Tribunal, que 
cre que dende a FEGAMP deberíanse de facer propostas para abrir este tipo 
de Tribunais á cidadanía, que non hai que excluír aos técnicos pero que non 
teñen que estar só en mans de técnicos, que a cidadanía ten que estar 
representada,  que é ampliar o espazo democrático do Concello á cidadanía. 
Di o concelleiro que mirará si hai mecanismos legais para abrir este tipo de 
concursos, que non cre que estea pechado o sistema de designación, que o 
seu grupo propoñerá algunha fórmula o próximo ano para abrir os Tribunais 
a que participen mesmo traballadores de distinto nivel como a cidadanía, 
que unha das idea que tiñan era que igual que son designados por votación 
os membros das mesas electorais tamén se poden elixir un ou dous membros 
entre a cidadanía para que participen nos concursos oposición. 
 



 
 

10 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que unha vez visto o informe conxunto 
favorable da Secretaría e da Intervención, van a votar a favor. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
     
Primeiro. Incluír a praza de Adxunto a Secretaría do Concello do 
Barco de Valdeorras no próximo concurso ordinario, de acordo co 
establecido no Decreto 49/2009, de 26 de febreiro, sobre o exercicio de 
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos 
funcionarios de habilitación de carácter nacional. 
 
Segundo. Aprobar as seguintes bases que rexerán o concurso ordinario 
da praza de Adxunto a Secretaría, do Concello de ou Barco de 
Valdeorras, que determinan os méritos específicos municipais, segundo 
os establecido no artigo 20 do Decreto 49/2009, de 26 de febreiro, sobre 
o exercicio de competencias da Comunidade Autónoma de Galicia 
respecto de os funcionarios con habilitación nacional. 
 
 
BASES DE MÉRITOS DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS PARA O CONCURSO ORDINARIO  
 
Denominación do posto: Adxunto a secretaría 
Denominación da Corporación: Concello do Barco de Valdeorras 
Poboación a 1/12/2016: 13.761 habitantes (fonte I.N.E.). 
Subescala: Secretaría -  Intervención 
Nivel de complemento de destino: 27 
Contía anual do complemento específico: 13.734,14 € 
 
Baremo de méritos específicos: 
 
A) Servizos prestados 
 
A puntuación máxima neste apartado será de 0,72 puntos. 
 
Por ter exercido (servizo activo ou situación asimilada), en municipios 
da Comunidade Autónoma de Galicia, como titular, en réxime de 
comisión de servizos ou en réxime de nomeamento provisional, postos 
de secretaría reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional da subescala de secretaría de entrada 
ou ben postos de colaboración á secretaría cando a secretaría estea 
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reservada á subescala de secretaría de entrada (postos previstos no 
artigo 2.g do Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local 
con habilitación de carácter nacional): a razón de 0,006 puntos por mes 
de exercicio ata un máximo de 0,72 puntos. As fraccións inferiores se 
ratearán, considerando a estes efectos que o mes ten unha duración de 
trinta días. 
 
Xustifícase valorar unicamente os servizos prestados como titular do 
posto, nomeamento provisional e en comisión de servizos xa que son as 
formas de prestación de servizo por parte de funcionarios de carreira 
pertencentes ao corpo de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional que garanten unha dedicación total ao 
posto e polo tanto o tempo efectivamente prestado, descartando outras 
formas de provisión como a acumulación ou a comisión circunstancial. 
 
Xustifícase valorar unicamente a experiencia en postos reservados á 
subescala de secretaría de entrada e postos de colaboración a dita 
subescala xa que o posto que se pretende prover é un posto de 
colaboración a un posto reservado á subescala de secretaría de entrada 
entre cuxas funcións se atopa substituír á Secretaría en caso de vacante, 
ausencia ou enfermidade do titular da Secretaría e por que a 
clasificación ven determinada por parámetros presupostarios e de 
poboación, parámetros que determinan en boa medida a complexidade 
e variedade dos procedementos administrativos. Deste xeito valórase a 
experiencia en municipios de poboación e presuposto similar ao do 
Barco de Valdeorras. 
 
Xustifícase esixir que os municipios onde se prestou o servizo pertenzan 
a Comunidade Autónoma de Galicia xa que a xuízo desta Corporación 
o parámetro territorial determina en boa medida a complexidade e 
variedade dos procedementos administrativos ao contar Galicia con 
lexislación e normativa autonómica propia diferenciada. 
 
Para acreditar estes méritos pódese optar por unha ou varias destas 
opcións: 
 
1) Aportar certificacións expedidas polo correspondente Concello na 
que se especifique o posto, o nomeamento (concurso, libre designación, 
comisión de servizos ou nomeamento provisional) o período no que se 
exerceu e a situación administrativa na que estivo o funcionario. 
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2) Aportar certificado emitido polo órgano competente da 
Administración do Estado en materia de administracións públicas e 
habilitación nacional (que se pode solicitar na páxina 
https://sede.administracionespublicas.gob.es) que é a día de hoxe á 
Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones da 
Dirección General de Función Pública  de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (dirección: C/ María de Molina 50 28071 Madrid) ou polo 
órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia, actualmente 
o Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de FHE, da Dirección Xeral de 
Administración Local da Xunta de Galicia (dirección: Rúa Madrid, 2-4, 
2º -Polígono de Fontiñas 15781 Santiago de Compostela). 
 
A pertenza do municipio á Comunidade Autónoma de Galicia será 
comprobada de oficio polo Tribunal. 
 
B) Cursos de formación e perfeccionamento 
 
A puntuación máxima por este apartado será de 0,63 puntos. 
 
Soamente se valorarán os cursos que conten con puntuación aos efectos 
dos méritos dos concursos de postos de funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional recoñecida polos órganos 
competentes.  
 
Non se valorarán os diplomas relativos á realización de congresos, 
conferencias, seminarios, xornadas, simposios, encontros e semellantes, 
nin aqueles cursos realizados con máis de 15 anos de antelación á data 
da resolución pola que se aproba a convocatoria do concurso, de existir 
tal resolución de convocatoria (non existe por exemplo no caso dos 
Plans de Formación Continua, en cuxo caso se entenderá ao ano ao que 
corresponda o Plan no que se inclúa o curso).  
 
Valorarase con 0,001 puntos por cada hora recibida en accións 
formativas en materia de contratación, emprego público, recursos 
humanos, dereito da publicidade, telecomunicacións, novas tecnoloxías, 
administración electrónica, responsabilidade patrimonial, urbanismo, 
expropiación, servizos públicos, función consultiva e normativa 
comunitaria relacionada coas materias anteriores e a normativa local.
  
 
Os cursos acreditaranse mediante copia simple, compulsada ou orixinal 
dos títulos e/ou certificados de asistencia e superación ou 
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aproveitamento a que se refiran, de xeito que na documentación 
presentada conste o número de horas, materia sobre a que versa, a data 
da convocatoria do curso, as datas da súa celebración e a puntuación 
que corresponde aos efectos de méritos nos concursos de postos 
reservados a habilitados nacionais. Para o caso de que no título do 
curso ou certificado non conste algún dos datos aos que se refire este 
parágrafo deberase presentar a documentación que o acredite (por 
exemplo mediante o certificado emitido polo órgano competente da 
Administración do Estado ou Autonómica ao que se refire a letra A 
apartado 2).   
 
 
C) Outros requisitos: Non se valoran 
 
 
Comisión de valoración: 
 
     Tribunal titular:  
 
Presidente: Juan Marquina Fuentes, Vicesecretario da Deputación 
Provincial de Ourense. 
 

1º Vogal: Francisco Javier Llorente Serrano, Secretario Interventor 
asesor da Deputación Provincial de Ourense. 
 
2º Vogal: María Fe González Marquina, Interventora Asesora da 
Deputación Provincial de Ourense 
 
3º Vocal: María del Rosario Concepción Paradelo Fernández, 
Secretaria Interventora do Concello de Larouco. 
 
4º Vogal secretaria: Ana Álvarez Blanco, adxunta á intervención do 
Concello do Barco de Valdeorras. 
 
 
Tribunal suplente: 
 
Presidente: Miguel González López-Mosquera, Tesoureiro da 
Deputación de Ourense. 
1º Vogal: Raúl Gallego Hernández, Secretario Interventor do Concello 
de Vilamartín de Valdeorras. 
2º Vogal: Evaristo Crespo Rodríguez, Secretario Interventor do 
Consello Comarcal do Bierzo. 
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3º Vocal: Ana María González García, Tesoureira do Consello 
Comarcal do Bierzo. 
4º Vogal secretaria: María Teresa Diz Alonso, Tesoureira do Concello 
de Monforte de Lemos. 
 
Terceiro. Nomear aos membros da Comisión de Avaliación que se 
designan nas bases e notificar a cada un deles. 
 
Cuarto. Expoñer ao público mediante anuncio no BOP de Ourense o 
contido do presente acordo e as bases por prazo de quince días hábiles, 
a contar desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP de 
Ourense, e publicalo na sede electrónica desta Administración para que 
os interesados poidan examinalo e presentar reclamacións ou alegacións 
no mencionado prazo, considerándose definitivamente aprobado en 
caso contrario. 
 
 
6º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa a modificación da data de celebración da sesión 
ordinaria do Pleno de decembro. 
 

Di o sr. Alcalde que a sesión ordinaria do Pleno do mes de decembro 
habería que celebrala o xoves día 7 e os días 6 e 8 son festivos polo que non 
parece razoable celebrar ese día Pleno polo que se propón a modificación da 
data. Di que se esqueceron de incluír a proposta na orde do día da Comisión 
de Obras e por iso hai que ratificar a súa inclusión, pois de non incluílo na 
sesión de hoxe habería que celebrar o Pleno o día 7 de decembro.   
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes e despois de dar lectura á proposta presentada, 
non producíndose debate, o Pleno por quince votos a favor (dos concelleiros 
García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Jares Almeida, Álvarez Fernández, Moldes Gómez, Crespo Díaz, Rodríguez 
Voces, Pérez Roca e Melo García) e unha abstención (do concelleiro García 
Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
 
A celebración da sesión ordinaria do mes de decembro de 2017 do Pleno 
da Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras 
celebrarase o día 14 de decembro de 2017. 
 
 
 



 
 

15 
 

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1.- Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que polo voceiro de Riada Cidadá, sr García Yáñez, 
presentouse unha moción despois de facerse a convocatoria do Pleno. 
 
Sométese a votación a urxencia do asunto de xeito que por unanimidade se 
acorda a urxencia do mesmo. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen dá lectura á Moción presentada e que copiada literalmente di: 
 
"MOCION CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN O PRÓXIMO 
25 DE NOVEMBRO DO DÍA INTERNACIONAL CONTRA DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO E EN COMPLEMENTO DOS ACTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN A DESENVOLVER PARA CONCIENCIAR AOS 
VECIÑOS/AS DA NECESIDADE DE ERRADICAR ESTA LACRA 
SOCIAL. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O Estado Español foi pioneiro na loita contra da violencia de xénero. Na 
actualidade hai ampla disposición de normas que prevén a persecución e 
eliminación de calquera forma de violencia exercida contra das mulleres. 
Mais debemos impulsar na sociedade os cambios necesarios para aturala e 
rexeitala de forma unánime. 
Pola contra esta violencia cara as mulleres polo feito de selo cobrouse un 
total de 80 asasinatos no que levamos de 2017, segundo datos da 
organización Feminicidio. Cifras que incorporan, fora das estatísticas 
oficiais, asasinatos íntimos sen datos concluíntes, feminicidios sen 
conexións familiares, infantís, polo crime organizado e/ou narcotráfico, por 
roubo, por violencia xuvenil. E só polo feito de ser mulleres. Datos que 
desvelan un grave problema social. Un problema que o Estado debe asumir 
e erradicar dende todos os ámbitos posibles. A sociedade e as entidades 
feministas demandan medidas efectivas que paren a masacre que padecen as 
mulleres, unha violencia insoportable, nas que as vítimas, ademais das 
mulleres, son os propios fillos e fillas das asasinadas. Por iso combater todo 
acto violento cara as mulleres que teña ou podar ter un dato o sufrimento 
físico, sexual, psicolóxico, ou prexuízo económico, tanto na vida pública 
como na privada, debe ser cuestión de Estado, xa que son violacións dos 
dereitos humanos e das liberdades fundamentais. 
O noso sistema político democrático non pode soster os actuais índices de 
violencia cara as mulleres. A propia Fiscalía Xeral do Estado mantén no seu 
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último informe que segue a darse un elevado número de mulleres 
asasinadas, tamén de mulleres que non denuncian a situación de violencia na 
que viven, así como o silencio de amigos/as, veciños/as, familiares, ou a 
escasa atención neste ámbito dos profesionais da sanidade, do ensino, ou 
dos servizos sociais. 
Para atallar esta situación, e por presións de múltiples organizacións sociais, 
montouse unha Subcomisión no Congreso de Deputados  para alcanzar un 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que tras escoitar multitude de 
comparecencias, aprobou, o 28 de setembro, 213 medidas de prevención e 
asistencia para facer fronte á violencia machista que asola o pais. 
No que atinxe aos concellos comporta unha serie de medidas xa que por 
primeira vez a resposta á este tipo de violencia non será só estatal senón que 
a responsabilidade se comparte entre o Estado, as Comunidades Autónomas, 
e as administracións locais. Medidas de proximidade, entre elas a que fai 
fincapé no compromiso na detección pronto dos casos e o estabelecemento 
dun sistema de acompañamento e axuda na toma de decisións. Porque os 
concellos deben participar do proxecto colectivo, democrático, que 
posibilite un futuro máis xusto para as mulleres e homes, comprometéndose 
activamente contra todo tipo de violencia machista. Mais, este Pacto de 
Estado require a vontade política e económica para materializarse. Require 
de soporte orzamentario. Por iso necesítase seguir a reclamar o 
cumprimento efectivo, con medidas a data fixa e un presuposto real para 
artellar as medidas propostas. 
Diante desta situación, o Pleno do Concello de O Barco de Valdeorras 
adopta os seguintes 
 
ACORDOS 

1. Solicitamos do Goberno central que se acorten os prazos 
establecidos na execución do Pacto de Estado contra a Violencia 
de Xénero no referido a seguridade das mulleres. 

2. Solicitamos ao Goberno central que poña en funcionamento as 
medidas adoptadas no Pacto de Estado contra Violencia de Xénero, 
especialmente aquelas medidas que teñen que ver cas entidades 
locais e o papel que lles corresponde no ámbito da atención e 
protección das mulleres superviventes e dos seus fillos e fillas. 

3. Solicitamos ao Goberno central que active e traslade as partidas 
orzamentarias acordadas para a execución do Pacto de Estado ao 
conxunto das administracións implicadas: Comunidades 
Autónomas, Deputacións provinciais e Concellos. 

4. Solicitamos o traslado dos acordos desta moción ao Presidente do 
Goberno, a Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así 
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como ao conxunto de ministerios implicados e a Comisión de 
Igualdade do Congreso dos Deputados."      

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo non entende demasiado o 
motivo da presentación da Moción, posto que segundo recoñece o sr. García 
Yáñez na mesma o Estado Español é pioneiro na loita contra a violencia de 
xénero, e por riba fai pouco que se conseguiu un pacto entre a maior parte 
das forzas políticas no Parlamento, do que se abstivo Unidos Podemos, no 
que se recollen novas medidas como que se consideran vítimas de violencia 
de xénero ás mulleres de fillos asasinados ou que se fixa un gasto 
importante en torno aos mil millóns de euros en cinco anos. Di o concelleiro 
que dado que segundo a Moción o motivo da mesma é contribuír a 
sensibilizar aos veciños para erradicar esta terrible lacra social, o seu Grupo 
vai votar a favor da mesma, e que calquera acto que poida contribuír á 
mitigar a dor das mulleres nesa situación contará sempre co seu total apoio. 
Di o voceiro que tamén quere sinalar que no orzamento da Xunta para a 
loita contra a violencia de xénero hai un aumento do 81,32% do 2012 ao 
2017, aumentando a axuda económica que se destina ás vítimas así como ó 
programa de axudas psicolóxicas. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de Servizos Sociais, 
Igualdade e Sanidade, o sr. Saavedra Cantillana, quen di que dende o Grupo 
Socialista queren manifestar o seu máis firme compromiso coas mulleres 
vítimas da violencia de xénero, un compromiso activo día a día porque para 
erradicar a violencia require un compromiso individual e colectivo durante 
todos os días do ano. Di que con motivo do Día Internacional Contra a 
Violencia de Xénero dende este Concello e segundo proposta presentada na 
Comisión informativa de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, 
realizaranse accións conxuntas a nivel de Valdeorras, invitándose a 
participar a todos os concellos da comarca e das comarcas veciñas, co 
obxectivo de fomentar accións de sensibilización e visualización cidadá 
contra a violencia machista no ámbito municipal a través da coordinación 
entre concellos diferentes e diversos, habendo varias actividades 
programadas en todos os ámbitos e que o propio día 25 está programada 
unha andaina solidaria que sairá dende Petín e dende A Rúa e tamén dende 
O Barco e que rematará en Vilamartín. Prosegue dicindo o concelleiro que  
non se poderá avanzar na erradicación da violencia se non se establece un 
mecanismo de coordinación necesaria entre as diferentes administracións e 
institucións, e que para avanzar hai que dotar ás distintas administracións 
dos correspondentes  recursos económicos e de persoal especializado, que 
os Concellos son peza clave pola súa propia definición como institucións 
máis próximas á cidadanía, o que supón o primeiro estamento na prevención 
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e atención ás vítimas de violencia a aos seus fillos e fillas, que dende o seu 
Grupo entenden que a Moción presentada por Riada converxe plenamente 
cos intereses que eles defenden sobre ese tema polo que van votar a favor de 
dita Moción. 
 
Di o sr. García Yáñez que é certo que se destinaron mil millóns en catro 
anos a loitar contra a lacra da violencia de xénero pero que as partidas unha 
cousa é cando se di e outra cando se plasma ó igual que cos orzamentos que 
unha cousa é o que se presuposta e outra cando se liquida o presuposto, que 
o que reclaman é que as partidas que teñen que ser dedicadas ás 
administracións locais para traballar nese tema que sexan as primeiras, 
porque hai situacións delicadas, mesmo no Barco, ó non estar preparados 
para protexer aos afectados pola violencia de xénero, que pon ese exemplo 
porque está o xulgado vello do Barco, que é un local da Xunta de Galicia, 
que se podería reclamar e adecualo para facer pisos de acollida o que 
permitiría logo negociar coa Xunta, e que todo iso tería que saír das partidas 
dos mil millóns que van ata os concellos, porque non se pode ter un 
presuposto para catro anos de mil millóns e que os concellos pola súa conta 
teñan que dedicar parte do seu orzamento a ese tema, que simplemente é 
meterlle présa á Administración Central do Estado para que dote aos 
concellos das partidas necesarias para levar a cabo parte desas 213 medidas 
aprobadas que se supón que incidirán en reducir o número de asasinatos e 
afectados pola violencia de xénero con respecto aos anos anteriores. 
 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

1. Solicitamos do Goberno central que se acorten os prazos 
establecidos na execución do Pacto de Estado contra a Violencia 
de Xénero no referido a seguridade das mulleres. 

2. Solicitamos ao Goberno central que poña en funcionamento as 
medidas adoptadas no Pacto de Estado contra Violencia de 
Xénero, especialmente aquelas medidas que teñen que ver cas 
entidades locais e o papel que lles corresponde no ámbito da 
atención e protección das mulleres superviventes e dos seus fillos e 
fillas. 

3. Solicitamos ao Goberno central que active e traslade as partidas 
orzamentarias acordadas para a execución do Pacto de Estado ao 
conxunto das administracións implicadas: Comunidades 
Autónomas, Deputacións provinciais e Concellos. 

4. Solicitamos o traslado dos acordos desta moción ao Presidente do 
Goberno, a Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así 
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como ao conxunto de ministerios implicados e a Comisión de 
Igualdade do Congreso dos Deputados.      

      
Di o sr. Presidente que hai outra Moción urxente presentada pola Alcaldía 
da que xa deu conta aos voceiros municipais. Di que hai un convenio entre a 
Xunta de Galicia e a Deputación Provincial para a construción de 
determinadas infraestruturas deportivas na provincia de Ourense, por 
importe de 1.400.000€, que nese proxecto recóllese o compromiso que a 
Xunta a través da Consellería de Medio Rural tiña co Concello do Barco 
para a construción da Pista Polideportiva de Vilanova, cunha valoración de 
137.000€, e que engaden a ese compromiso un novo para a construción 
dunha Pista de Pádel, que iría situada fronte ó Pavillón de Calabagueiros. Di 
o Alcalde que aínda que no escrito remitido pola Deputación provincial non 
o di expresamente o certo é que no Convenio hai un apartado onde se pide 
"acordo plenario do concello interesado facendo constar o desexo de 
adhesión ó presente Convenio.....", e que como se rematou hoxe o 
expediente, cos informes de Secretaría e de Intervención, tráese por urxencia 
a Pleno. Afirma o Alcalde que o Concello só asume dous compromisos co 
Convenio: abonar os proxectos e nomear director de obra e pagala, o resto 
do investimento correría a cargo da administración contratante, que neste 
caso é a Deputación Provincial de Ourense.  Di o Alcalde que o máis 
urxente para a Deputación é a Pista de Pádel, porque ó ser unha obra menor 
poderíana adxudicar este ano e incluso case facela ou xustificar en parte 
neste ano, que para esa dirección de obra e redacción do proxecto ten 
Partida o Concello, e que loxicamente para a Pista de Atletismo de 
Vilanova, como se vai facer o ano que ven, non ten sentido habilitar Partida 
este ano pois quedaría aí e o ano que ven habería que incorporar remanente, 
que se fará a proposta de nomeamento de director e co compromiso de 
dotala economicamente o ano que ven para que non haxa problemas.      
 
Sométese a votación a urxencia do asunto de xeito que por unanimidade se 
acorda a urxencia do mesmo, dándose lectura pola Presidencia da Moción 
presentada. 
 
"MOCIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA A ADHESIÓN AO V 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE OURENSE E A XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS 
DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, PARA A 
REALIZACIÓN DE OBRAS EN INSTALACIÓNS E ESPAZOS 
DEPORTIVOS. 
 
O Pleno do Concello acorda: 
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Primeiro: A adhesión plena e sen reserva de todas e cada unha das cláusulas 
o V Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e a 
Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral para o Deporte, para a 
realización de obras en instalacións e espazos deportivos que inclúen as 
obras "Pista polideportiva en Vilanova" e "Pista de Pádel". 
As obras realizaranse en solo de propiedade municipal, gozando da 
dispoñibilidade dos terreos. 
 
Segundo: O Concello comprométese a garantir que no uso das instalacións 
deportivas construídas ao abeiro deste Convenio serán observadas as 
prescricións que sinalan as letras a) b) e c) da cláusula SEXTA do 
Convenio. 
 
Terceiro: O Concello comprométese a asumir as indemnizacións ás que se 
refire a letra g) da cláusula SEXTA do Convenio." 
  
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que a Pista Polideportiva de Vilanova ten máis 
gastos porque as expropiacións as paga o Concello. Di que tratábase dun 
acordo coa Consellería de Medio Rural, que o intercambio era pola base de 
helicópteros, e como os helicópteros contra incendios desapareceron de 
Valdeorras a base está abandonada, polo que el propón que a parte das obras 
que se van facer que o Concello tamén se preocupe de recuperar o terreo 
público ou veciñal de Vilanova que non usan, que non pode ser que pase 
como cos antigos Xulgados que cando a Administración deixou de facer uso 
deles quedaron abandonados, en cambio para o Concello si que poden ter 
utilidade.  
 
Di o sr. Alcalde que o Concello do que se ten que preocupar é de que ese 
terreo de Vilanova sirva para o uso que ten encomendado, é dicir, que o ano 
que ven haxa helicópteros para ter seguridade, que si por razóns de 
planificación chegaran a conclusión de que Valdeorras non necesita un 
helicóptero evidentemente que se reclamaría a reversión deses terreos por 
non cumprir a función para a que foron cedidos.   
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis edís asistentes, acorda: 
 

Primeiro: A adhesión plena e sen reserva de todas e cada unha das 
cláusulas o V Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial 
de Ourense e a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral para o 
deporte, para a realización de obras en instalacións e espazos 
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deportivos que inclúen as obras "Pista polideportiva en Vilanova" e 
"Pista de Pádel". 
As obras realizaranse en solo de propiedade municipal, gozando da 
dispoñibilidade dos terreos. 
 
Segundo: O Concello comprométese a garantir que no uso das 
instalacións deportivas construídas ao abeiro deste Convenio serán 
observadas as prescricións que sinalan as letras a) b) e c) da cláusula 
SEXTA do Convenio. 
 
Terceiro: O Concello comprométese a asumir as indemnizacións ás que 
se refire a letra g) da cláusula SEXTA do Convenio. 
 
 
2.- Dación de conta da morosidade no 3º trimestre do ano 2017 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do terceiro trimestre do 
ano 2017, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
3.- Dación de conta do período medio de pago á provedores 3º trimestre 
2017 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores  do terceiro 
trimestre do ano 2017, que é de 16,48 días. 
 
 
4.- Dación de conta  da execución trimestral 3º trimestre 2017 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do terceiro trimestre do 
ano 2017.  
 
Di o sr. Alcalde que o que se está a facer é poñer a disposición dos señores 
concelleiros practicamente toda a documentación que pode ser interesante 
para facer a labor de control ao Grupo de Goberno. 
 
 
5.- Rogos e preguntas.  
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que as obras 
da rúa da Rampa provocan continuos problemas de tráfico na rúa das Regas, 
polo que sería necesario, aparte das sinais de atención por obras, poñer 
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outras temporais de dobre sentido nas dúas entradas da rúa das Regas, pois 
fai pouco houbo un choque porque a xente non se decataba do dobre sentido 
ata o tanatorio.  
 
Contéstalle o concelleiro delegado de Obras sr. Neira Ojea, que el llo 
propuxo á Policía Local e lle dixeron que non facía falta. 
 
Di o sr. Alcalde que aínda que non lle parece razoable dicirlle á Policía 
Local como teñen que sinalizar unha rúa, el quitaría o aparcamento na rúa 
das Regas para que os coches poidan circular en dobre sentido, e que tamén 
lle parece ben poñer una sinal de dobre sentido para que a xente non leve 
sorpresas e que de todas formas llo trasladará á Policía Local hoxe mesmo. 
 
Segue o sr. García Yáñez no uso da palabra e di que no mes pasado Galicia 
padeceu unha onda de incendios que destruíron montes, propiedades 
particulares e causaron catro mortes de veciños, que aínda que foi debido a 
diversas causas o que non cabe dúbida é que un factor moi importante é o 
abandono no que se atopan os solares, leiras e masas forestais, que fai pouco 
el denunciaba a situación de abandono e falla de limpeza na que se atopan o 
depósito de gas na Urbanización Dona Mencía e a ponte da Proba, que un 
mes despois seguen na mesma situación, e pregunta si agarda o Concello a 
que se produza algunha desgraza para intervir. 
 
Contesta o sr. Alcalde que non, que de feito mañá vai a brigada para A 
Proba, que como sabe o sr. voceiro soamente hai dúas persoas traballando 
na albanelería e unha delas colleu, como todos os anos, quince días de 
vacacións en outubro. Di que hai varias peticións de veciños para que se 
arranxen algunhas plaquetas de beirarrúas e vaise a facer un percorrido 
polas urbanizacións para arranxar os problemas que haxa e que 
precisamente se empezará pola Proba, que se farán actuacións conxuntas 
polas brigadas de Obras e de Parques e Xardíns, aínda que na Urbanización 
das Huertas xa fixeron traballos de limpeza, que a intención é cumprir todas 
as peticións que se fixeron dende as Urbanizacións. 
 
Di o sr. Neira Ojea que en relación co depósito de gas da Urbanización 
Dona Mencía, estase intentando contactar co responsable das chaves pois 
non se pode entrar ó estar pechado.  
 
Continúa o sr. García Yáñez coa terceira pregunta e di que tamén insistiu na 
problemática que se está a producir na rúa Elena Quiroga derivada da 
regulación dos aparcadoiros, que ó revés do que pensan e padecen os 
veciños o Concello, non se detecta polo Concello ningún problema durante 
a entrada e saída dos nenos do Colexio Otero Pedrayo, do entorpecemento 
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do servizo forestal de loita contra o lume con coches mal aparcados fronte ó 
portalón da Casa Grande ou da necesidade de establecer unha zona de carga 
e descarga derivado dos negocios da rúa (supermercados, farmacia, bares...) 
e pregunta si non pensa o Grupo de Goberno poñer fin a esta desfeita cando 
conta a escasos cincuenta metros cun amplo aparcadoiro. 
 
Contesta o sr. Alcalde que un tema dos que expón agora, a zona de carga e 
descarga, non o expuxo no Pleno pasado e que evidentemente parécelle 
adecuado, que para os coches que aparcan en dobre fila a solución é que 
cando pase a Policía Local os sancione, que o Concello ten previsto facer 
unha serie de pasos elevados nesa estrada e un deles precisamente sería 
diante do Colexio, no paso de peóns, co que se eliminaría un pouco o 
perigo, que esas obras non se puideron facer este ano polo problema, como 
xa dixo, de falta de persoal pero que unha vez resolto faranse o ano que ven. 
Di o Alcalde que lle parece interesante a zona de "carga e descarga" e que 
xa tomou nota diso, que tamén falará cos responsables dos vehículos oficiais 
porque xa que teñen un espazo reservado dentro da Casa Grande para que 
non deixen os vehículos enriba da beirarrúa en plena curva e que en 
calquera caso coas aportacións que fixo o sr. García Yáñez se intentará 
mellorar a circulación. 
 
Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que é de todos coñecida a escasa 
utilidade da web municipal para os veciños, excluídos os actos programados 
no Lauro Olmo, e pon como exemplo o que cualifica de falta de información 
no referente ao transporte público que ofrece, que tampouco a web favorece 
o acceso á información no referente as ofertas de emprego público, que en 
vez de publicitalas na primeira pantalla da web hai que abordar unha serie 
de complicados pasos para poder dar con elas, que é un recorrido dificultoso 
incluso para xente con moita experiencia en internet. Sigue dicindo o 
concelleiro que non cre que este ocultismo sexa intencionado e pregunta si 
non pensa o Grupo de Goberno en priorizar a web para que os veciños teñan 
fácil entrar na información sobre os postos de traballo ofertados e ir máis alá 
dos mínimos compromisos que impón a Lei de Transparencia. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alcalde quen di que no tema do transporte, que se 
dixo que non aparecía, si figuraba aínda que non aparecen os horarios 
porque cambiábanos continuamente, entón dende a páxina do Concello se 
redirixe ás páxinas das diferentes empresas que pasan polo Barco, polo que 
os cidadáns poden saber en calquera momento os horarios tanto de tren 
como de bus, que en relación co tema do emprego lle parece boa idea que 
figure a palabra "emprego" na portada, na páxina principal, para poder 
acceder ás ofertas, que está de acordo co voceiro que non é por ocultismo, e 
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que lle dirá o próximo luns aos responsables da paxina web que fagan esa 
modificación do acceso. 
 
Pide a palabra a sra. Rodríguez Voces quen, unha vez concedida, di que na 
rúa Juan Giral pasan os coches a moita velocidade, aínda que a sinal de 
limitación está a 30. 
 
Di o sr. Alcalde que é perigoso poñer pasos elevados en pendente pero que é 
certo que na rúa Juan Giral hai un momento na que a pendente desaparece e 
antes da curva coa Carrúa hai unha zona horizontal, e que a idea é poñer un 
paso elevado alí e poñer outro despois na Carrúa,  que tamén está pendente 
de poñer outro paso elevado na zona da Estación no cruce coa rúa Santa 
Rita, é dicir, que en definitiva poñeranse prioritariamente catro pasos 
elevados, que son os dous da rúa Juan Giral e da Carrúa, outro na rúa Santa 
Rita e o último na rúa Elena Quiroga.          
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que no camiño 
onde  remata Ponte Pombeira co cruce da avenida de Portugal necesitaríase 
un paso de peóns entre os dous edificios porque non existe e que ó mesmo 
tempo sería necesario poñer outro no lado contrario pois a xente que vive alí 
e ten que ir a comprar ó centro comercial ten que ir ata abaixo ou dar a volta 
o que obriga a 200 metros como mínimo de paseo, e a xente non o fai e 
cruza polo medio da estrada, o que pode crear algún problema de tráfico. 
 
Di o sr. Alcalde que o que o ten que facer ese paso de peóns é o Ministerio 
de Fomento, que é o titular da vía, que xa se lles pediu que puxeran polo 
menos un, porque os veciños que viven na marxe dereita van ao 
Supermercado e teñen que cruzar a estrada, e que o Ministerio puxo 
problemas pola distancia e que a parte do problema do paso de peóns tamén 
se falou con eles dunha zona na marxe esquerda que non ten beirarrúas, que 
é onde ten un solar o Obispado e hai un almacén de pedra, para que 
enchesen esa zona con formigón  e poder gañar un espazo que fora seguro 
para o tránsito de peóns de cara ao centro comercial.     
 
Di o sr. Pérez Roca que mentres que iso non se fai sería conveniente facilitar 
que os coches non aparcaran nesa zona, pois así a xente non tería que 
invadir a estrada para poder pasar. 
 
Di o sr. Alcalde que retomará este asunto e estudarase de forma  global.      
 
Segue o sr. Pérez Roca no uso da palabra e di que con respecto ao 
aparcadoiro que hai no solar de Renfe, preto da Estación, está falto de 
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limpeza e cuberto de maleza entre as vallas e onde aparcan os coches, e roga 
que se faga unha limpeza.   
 
Di o sr Alcalde que se mirará. 
 
Continúa o sr Pérez Roca dicindo que o tramo comprendido entre o que é o 
túnel de baixada da estrada de Xagoaza en dirección ata a Igrexa de 
Veigamuíños, os veciños solicitan un paso elevado ou outro sistema que 
impida, segundo eles, a brutal velocidade na que circulan os coches cando 
baixan e que tamén en relación co paso soterrado que hai entre a rúa Ramón 
y Cajal e a rúa Caleras xa se comentara que ese paso debería de estar valado 
e pechado, e segue sen estar valado nin pechado, que está nunhas condicións 
que parece un verdadeiro vertedoiro. 
 
Di o sr. Alcalde que iso vai incluído na obra que están a facer na rúa da 
Rampa, que ese paso quedará pechado cunha porta, que se meteu no 
proxecto da rúa da Rampa para selar iso evitando que a xente o utilice. 
 
Di o sr. Pérez Roca que tamén quere facer unha suxestión, que o próximo 
martes hai Comisión de Obras e que segundo as Resolucións das que se dá 
conta nesta sesión plenaria, se ve que hai moitas relativas a expedientes de 
execución de limpeza e sancións e que desexaría que o Técnico que leva 
este tema informase diso nesa próxima Comisión de Obras. 
 
  
6.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 410/17 ata 
o núm. 542/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 28 de 
setembro e 5 e 19 de outubro de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 410/17 ata o núm. 542/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
28 de setembro e 5 e 19 de outubro de 2017. 
 
 
7.- Dación de conta dos levantamentos de reparo das resolucións nº 
437/17 (Outorgamento axudas entidades deportivas 2016) e nº 473/17 
(licitación distintos postos da praza de abastos). 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións 437/17 
de data 4 de agosto de 2017 (“outorgamento axudas entidades deportivas 
2016") e 473/17 de data 24 de agosto de 2017  ("licitación distintos postos 
da praza de abastos") .  
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, desexando boas festas a todos, sendo as 19:58 horas do día 
indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do que eu, como 
secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 14 DE DECEMBRO DE 2017 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:08 
horas do 14 de decembro de 2017, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada para o día da data, constituíndose coa 
asistencia dos seguintes señores/as que integran os seguintes grupos 
políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana 
Dna. Diana Urdangaray Díaz  
D. Miguel Neira Ojea 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Sabina Aguado García 
Dna. Nieves Rodríguez Voces 
D. Enrique Pérez Roca. 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Interveu como secretario accidental D. José De Lis Santos-Ascarza. 
Concorre a interventora Dª Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 2 de 
novembro de 2017.  
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Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 2 de novembro de 2017. Pide a palabra o sr 
Moldes Gómez para dicir que na citada acta pon que non asiste a 
concelleira Dna. Sabina Aguado García, non quedando xustificada a súa 
ausencia, cando si que se xustificou. 
Di o sr Alcalde que se corrixa e que se poña que non asiste a concelleira 
quedando xustificada a súa ausencia.  
  

Sen máis intervencións a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión, xa 
coa corrección incluída.   
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación inicial da modificación da 
ordenanza fiscal do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que fai unhas semanas 
aprobouse polo Pleno a adhesión deste Concello a un convenio que se 
asinou entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para fomentar a implantación 
e fixación de empresas en Galicia na iniciativa "Concellos Doing Business 
Galicia", que naquel momento modificáronse unha serie de ordenanzas para 
adaptalas a ese novo convenio, concretamente a do IBI e a do IAE, e o que 
se trae hoxe ao Pleno é a modificación da ordenanza correspondente ao 
ICIO. Di o concelleiro que simplemente o que se fai neste trámite é refundir 
nun único documento a ordenanza previa e unha serie de modificacións 
intermedias e axustala para que a iniciativa de incentivación da promoción 
do emprego quede tamén recollida no ICIO, que na ordenanza séguese 
mantendo a bonificación do 95% en todas as zonas industriais do Concello e 
tamén bonifícase ata un 95% o resto do Concello segundo a creación do 
número de postos de traballo. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo vai votar a favor pero sendo 
conscientes de que esta modificación da ordenanza do ICIO ten carencias, 
que eles propoñen un control, seguindo as recomendacións da Unión 
Europea para loitar contra a precariedade laboral da que España é o líder, 
dos contratos esixibles, que sexan por oito horas e indefinidos, que tamén 
propoñen que a norma de modificación do ICIO estea vixente durante dous 
anos. Di o voceiro que o Concello non pode desentenderse da tan estendida 
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práctica dalgúns empresarios que consiste en facer contratos por catro horas 
diarias e obrigar a traballar oito ou nove horas. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que van a votar a favor neste punto como xa 
fixeron na Comisión de Facenda onde o tema xa foi moi debatido e que por 
suposto pide que haxa unha vixilancia estrita ao conceder as bonificacións. 
 

Di o sr Alonso Araujo que como di o voceiro do PP o tema foi amplamente 
debatido na propia Comisión e que á conclusión á que se chegou entre todos 
é ade promocionar os empregos novos e que evidentemente todos están a 
favor de loitar contra a precariedade e que tamén se vai a controlar a 
concesión da bonificación porque se lle vai a esixir a documentación 
correspondente segundo a ordenanza e se non cumpre non será efectiva esa 
bonificación. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente o texto refundido da 
Ordenanza Fiscal do Imposto de construcións, instalacións e obras e a 
seguinte modificación dos seguintes artigos da ordenanza fiscal 
reguladora do imposto sobre Construcións Instalacións e Obras que 
quedarán redactados como segue:  

ANEXO I. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, 
instalacións e obras. (Texto Refundido proposto e modificación) 
 

Artigo 1. Fundamento. 
De conformidade co disposto nos Art. 15.1 e 59.2 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, o Concello do Barco de Valdeorras establece o Imposto sobre 
Construcións Instalacións e Obras que se esixirá conforme ás disposicións contidas 
na devandita Lei e na presente Ordenanza, ditada ao amparo do establecido no art. 
106 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

Artigo 2. Feito impoñible. 
1. Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal, 
de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da 
correspondente licenza de obras ou urbanística, se obtivese ou non a devandita 
licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou 
comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou a actividade de 
control corresponda ao concello da imposición. 
2. As construcións, instalacións ou obras a que se refire o apartado anterior poderán 
consistir en: 



 
 
 

4 
 

a) Obras de construción de edificacións e instalacións de todas clases, de nova 
planta. 
b) Obras de demolición. 
c) Obras en edificios, tanto aquelas que afecten ao seu interior coma as que se 
refiran ao exterior destes. 
d) Aliñacións e rasantes. 
e) Obras de fontanería e rede de sumidoiros. 
f) Obras en cemiterios. 
g) Calquera outras construcións, instalacións ou obras que requiran licenza de obra 
ou urbanística ou para as que se esixa presentación de declaración responsable ou 
comunicación previa. 
 

Artigo 3. Suxeitos pasivos 
Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, 
persoas xurídicas ou entidades do artigo 36 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou 
non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Para os efectos previstos 
no parágrafo anterior terá a consideración de dono da construción, instalación ou 
obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización. 
No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo 
suxeito pasivo contribuínte, terán a condición de suxeitos pasivos substitutos deste 
os que soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes 
declaracións responsables ou comunicacións previas ou os que realicen as 
construcións, instalacións ou obras. Ao que solicite licenza ou presente a 
declaración responsable ou comunicación previa, segundo proceda, dirixiráselle a 
acción administrativa para o cobramento do imposto. Cando non exista solicitude 
esixirase a presentación da autoliquidación e o ingreso, á empresa que realice a 
construción, instalación ou obra. O substituto poderá esixir ao contribuínte o 
importe da cota tributaria satisfeita. 
 

Artigo 4. Beneficios fiscais. 
Está exenta do pago do Imposto a realización de calquera construción, instalación 
ou obra da que sexa dono o Estado, as Comunidades Autónomas ou as Entidades 
Locais que, estando suxeitas ao mesmo, vaia a ser directamente destinada a 
estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de 
poboacións e das súas augas residuais, aínda que a súa xestión leve a cabo por 
organismos autónomos, tanto se se trata de obras de investimento novo como de 
conservación. Non se admitirán outros beneficios fiscais que os contidos en normas 
con rango de lei ou os que se deriven da aplicación de Tratados Internacionais. 
 

Artigo 5. Base impoñible, cota e deveño 
1.A base impoñible do imposto está constituída polo custo real e efectivo da 
construción, instalación ou obra, e enténdese por tal, a estes efectos, o custo de 
execución material daquela. Non forman parte da base impoñible o Imposto sobre 
o Valor Engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as 
taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local 
relacionadas, no seu caso, coa construción, instalación ou obra, nin tampouco os 
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honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera 
outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execución material. 
2. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de 
gravame. 
3. O tipo de gravame será o 2,85%. 
4. O imposto devindícase no momento de iniciar a construción, instalación ou obra, 
aínda cando non se teña obtido a correspondente licenza ou realizado a 
correspondente comunicación previa ou declaración responsable, segundo proceda. 
 

Artigo 6. Bonificacións, tramitación 
 

A) Especial interese social e de fomento do emprego zonas industriais 
1.-Establécese unha bonificación do 95% da cota do imposto, a favor das 
construcións, intalacións ou obras que sexan declaradas pola maioría simple do 
Pleno da Corporación como de especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias sociais ou de fomento de emprego. 
 

Haberá especial interese social e de fomento de emprego en instalacións situadas 
no Polígono Industrial de A Raña e nas áreas industriais urbanas sobre as que rixe a 
Ordenanza O-6 do PXOM e nos novos desenrolos urbanísticos de uso industrial.  
 

2.Terán dereito a unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra do imposto a 
favor de construcións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de 
emprego no resto do termo municipal, que xustifican tal declaración polo pleno por 
maioría simple dos seus membros, previa solicitude dos suxeitos pasivos, e 
segundo se acredite como segue. A verificación da creación de emprego farase 
segundo documentación relacionada no presente artigo e debe manterse cando 
menos tres exercicios orzamentarios. 
 

Para ese efecto, os interesados, con anterioridade á data da devindicación, deberán 
presentar solicitude ante a Administración municipal coa que acompañen memoria 
sobre o fomento de emprego que van xerar na que conste número de traballadores, 
categoría profesional, modalidade e duración do contrato, e tipo de industria ou 
servizo para crear. 
 

A bonificación aplicable determinarase con base no número de postos de traballo 
que se contraten, de conformidade coa seguinte escala: 
 

- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo  
- ata o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo 
- ata o 50 por 100 pola creación de entre 6 e 10 postos de traballo 
- ata o 40 por 100 pola creación de entre 2 e 5 postos de traballo 

 

A documentación que deberá achegarse coa solicitude será: 
-A solicitude de declaración de especial interese ou utilidade pública municipal por 
fomento do emprego. Dita solicitude deberá realizarse antes ou simultaneamente 
coa solicitude de licenza municipal de obras ou comunicación previa. 
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- A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa de que se 
cumpren os requisitos previstos no presente apartado. 
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar radicado no termo 
municipal do Barco de Valdeorras e ha de constituír o centro de traballo no que se 
adoptan as medidas de fomento do emprego. 
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. O número mínimo 
de contratacións que deben de realizarse para poder gozar da bonificación serán as 
establecidas segundo o baremo expresado anteriormente. 
En relación ás contratacións efectuadas polo solicitante da bonificación, deberán de 
observarse os seguintes extremos: 
- As contratacións deberán realizarse no ano no que se inicie a actividade e se 
obteña a licenza de primeira ocupación, xustificándose ademais cos documentos 
correspondentes ás súas cotizacións sociais. 
Para poder gozar da bonificación prevista no presente apartado, o suxeito pasivo 
beneficiario deberá estar ao corrente no pago das súas débedas coa Facenda 
Municipal  
O goce definitivo da presente bonificación quedará condicionado, así mesmo, ao 
compromiso, por parte do titular da actividade, de que non se producirá o peche 
dos centros de traballo, por traslado a outro termo municipal, no prazo dos tres 
anos seguintes á concesión da bonificación. 
A Tesourería do Concello do Barco de Valdeorras comprobará, mediante o previo 
requirimento da oportuna documentación, que se mantiveron os requisitos esixidos 
para a bonificación prevista no presente artigo. En caso de incumprimento das 
mesmas, perderase a bonificación concedida, procedéndose á regularización da 
situación tributaria. Deberá achegarse: 
-Contratos de traballo asinados, nóminas e xustificantes de pago bancarios 
-TC2 e TC1 anuais e xustificantes de pago 
-Modelo 190  IRPF e xustificantes de pago 
 

Unha vez concluída a obra, o suxeito pasivo deberá presentar xustificante de 
creación de emprego. De non cumprirse esta circunstancia perderase o beneficio 
obtido practicándose a liquidación definitiva que corresponda. 
 

Igualmente, perderase o beneficio se o suxeito pasivo do tributo non mantén o 
número de traballadores a que dá dereito ao goce da bonificación durante un 
período de tres anos contados dende a data de inicio da actividade; nese caso 
procederase a xirar a correspondente liquidación tributaria.  
 

Coa finalidade de xustificar o cumprimento do requisito referido á creación de 
emprego, o concello poderá esixirlle á empresa beneficiaria que achegue no prazo 
dun mes, contado desde o día seguinte á recepción do requirimento pola interesada, 
calquera documentación esixida pola normativa laboral, de Seguridade Social, etc. 
e que estime oportuna para os devanditos efectos. 
 

B) Especial interese histórico-artístico e cultural 
1.Establécese unha bonificación do 95% na cota do imposto, en favor das 
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas pola maioría simple do 
Pleno da Corporación como de especial interese histórico-artístico e cultural  
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Haberá especial interese histórico-artístico e cultural en todas as obras e 
instalacións que se executen en edificacións que figuren no catálogo do PXOM, 
dentro do límite do PEPRI (casco Antigo), dentro do PEP (O Castro) e en outros 
instrumentos análogos de Protección do Patrimonio Cultural.  
 

2.Haberá especial interese social e histórico-artístico, nas obras de avance ou 
rehabilitación das infravivendas habitadas no momento da solicitude, dos núcleos 
rurais. Neste caso, a bonificación será do 95%. O carácter de infravivenda, así 
como a súa condición de habitada, deberá debidamente ser acreditado polo suxeito 
pasivo no momento de realizar a solicitude. 
 

3.Tamén haberá especial interese social e histórico-artístico ou etnográfico nas 
obras de mellora ou rehabilitación de calquera construción para vivenda dos 
núcleos tradicionais ou nas súas zonas de expansión, sempre que quede acreditado 
o interese mediante informe dos servizos técnicos municipais. Neste caso, a 
bonificación será do 75%. 
 

Para os efectos da súa tramitación interna, a solicitude será obxecto de informe –
proposta polos servizos urbanísticos do concello no relativo ao cumprimento do 
previsto nesta ordenanza. Fiscalizada a proposta pola Intervención, será elevada ao 
Pleno da Corporación para que realice, se procede, a declaración de especial 
interese ou utilidade municipal. Finalmente, a solicitude será resolta pola Alcaldía. 
 

Procedemento para a tramitación das bonificacións a que se refiren os puntos 
anteriores: 
1.1.Prazo de solicitude da bonificación. 
-Sendo a bonificación de carácter rogado, a solicitude deberá presentarse previa ou 
simultaneamente á solicitude de licenza de obra ou comunicación previa, 
caducando o dereito á bonificación en caso de presentación da mesma fora do 
prazo establecido. 
 

1.2. Á solicitude acompañarase a seguinte documentación: 
-Copia da solicitude da licenza de obra solicitada ou copia da comunicación previa 
-Certificado de estar ao corrente das obrigacións coa Facenda Municipal ou 
autorización a administración local para a súa obtención de oficio. 
 

1.3 Tramitación. 
-Recibida a solicitude darase traslado da mesma ao Servizo de urbanismo e de 
Intervención para emisión de informe e posterior remisión ao órgano plenario, 
previo ditame da Comisión de Facenda. 
 
2-As bonificacións reguladas no presente articulo non se poderán aplicar ou gozar 
simultáneamente. 
 

3.-Todas as bonificacións previstas nesta ordenanza serán rogadas, debendo 
presentar o suxeito pasivo solicitude dirixida ao alcalde da Corporación. A 
solicitude será presentada preferentemente no momento de solicitar a licenza 
municipal de obras e, en todo caso, antes da concesión da licenza, ou ben no 
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momento de presentar a declaración responsable ou comunicación previa para o 
caso de que resulte de aplicación este réxime de control a posteriori.  
Non se concederán bonificacións do ICIO a obras iniciadas ou rematadas sen 
licenza municipal outorgada de forma expresa, ou sen a presentación da 
comunicación previa ou declaración responsable, segundo proceda, con 
anterioridade ao inicio das obras.  
 

Ademais, a solicitude de bonificación paralizará o prazo de concesión da licenza de 
obras ou comunicación previa polo tempo requirido para a súa tramitación. 
 

Así mesmo, será requisito imprescindible para conseguir a bonificación que o 
suxeito pasivo se encontre ao corrente das súas obrigas para coa Facenda 
Municipal. Esta circunstancia será comprobada de oficio pola Tesouraría do 
concello. 
 

As bonificacións non poderán acumularse unhas con outras, de sorte que de darse 
varios dos supostos de feito bonificables, o suxeito pasivo soamente presentará 
solicitude relativa a unha das bonificacións. 
 

Artigo 7. Normas de xestión. 
1.Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar autoliquidación polo imposto no 
impreso habilitado para estes efectos pola Administración municipal, 
determinándose a base impoñible en función do presuposto declarado polo 
interesado, e a ingresala en calquera entidade colaboradora autorizada, ao solicitar 
a licenza preceptiva ou ao presentar a correspondente declaración responsable ou 
comunicación previa, segundo proceda, sen que o pagamento realizado leve 
consigo ningún tipo de presunción ou acto declarativo de dereitos a favor daqueles. 
 

2. O pagamento da autoliquidación presentada será a conta da liquidación 
provisional e, de se-lo caso, da liquidación definitiva que se practique unha vez 
rematadas as construcións, instalacións ou obras. 
 

3. Cando se modifique o proxecto da construción, instalación ou obra e houbese 
incremento do seu orzamento, unha vez aceptada a modificación pola 
Administración municipal, os suxeitos pasivos deberán presentar autoliquidación 
complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o declarado. 
 

4. Unha vez rematadas as construcións, instalacións ou obras, os suxeitos pasivos 
deberán presentar autoliquidación complementaria do tributo no caso de que o 
custo real e efectivo da obra sexa superior ó declarado. A autoliquidación 
presentarase e ingresa rase xunto coa solicitude da licenza de primeira utilización 
ou ocupación. 
 

5. A autoliquidación non poderá esixirse no suposto de que se presente solicitude 
de beneficio fiscal, practicándose, de se-lo caso, liquidación de ingreso directo que 
se notificar á unha vez que sexa tramitado o expediente. 
 

6. Á vista da documentación achegada ou de calquera outra relativa ás 
construcións, instalacións ou obras e das efectivamente realizadas, así como do seu 
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custo real e efectivo, o concello, mediante a oportuna comprobación 
administrativa, modificará, no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou 
reintegrándolle, segundo proceda, a cantidade que resulte.  
 

7.No caso de que non se executen as construcións, instalacións ou obras, o 
interesado terá dereito á devolución do ingresado, unha vez que formule renuncia 
expresa ou exista declaración de caducidade dos seus dereitos. 
 

Artigo 8. Inspección e recadación. 
A inspección e recadación deste imposto realizaranse de acordo co previsto na Lei 
Xeral Tributaria e nas demais disposicións reguladoras da materia. Cando non se 
presentara autoliquidación do imposto nos termos e cos requisitos previstos no 
artigo anterior, a inspección poderá levantar acta con proba preconstituida, 
baseándose nos documentos que serviron para o outorgamento da dita licenza ou 
dos presentados coa declaración responsable ou comunicación previa. Os Servizos 
de Facenda e Urbanismo comunicaranse reciprocamente as actuacións das que se 
derive o descubrimento de construcións, obras ou instalacións executadas sen 
licenza e que, en consecuencia, non formulasen as declaracións e peticións 
preceptivas. 
 

Artigo 9. Infraccións e sancións. 
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á 
determinación das sancións que polas mesmas corresponden en cada caso, 
aplicarase o réxime regulado na Lei Xeral Tributaria. 
 

Disposición final 
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor despois da súa publicación íntegra no 
BOP de Ourense, considerándose derrogada calquera anterior a esta. 
 
SEGUNDO: Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles 
con inserción de anuncio no BOP, taboleiro de anuncios do Concello, 
páxina web e portal de transparencia para exame e reclamacións. 
 

TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase 
adoptado o acordo de aprobación definitiva coas seguintes 
particularidades: 
- Publicarase o texto refundido da ordenanza incluíndo o texto íntegro 
da modificación para a súa entrada en vigor.  
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Dª Remedios Blanco González 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
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Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Declarar a obra descrita nos antecedentes, vivenda dos núcleos 
tradicionais ou de expansión, por concorrer circunstancias previstas 
nos apartados do artigo 6. da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 75% na cota do ICIO. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola C.P. Carrúa 38. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
 

Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial interese social, 
por concorrer circunstancias previstas nos apartados do artigo 6. da 
Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO. 
 
 
5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Neopiedras S.L.   
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Declarar a obra descrita nos antecedentes, especial interés social y de 
fomento de emprego, por concorrer circunstancias previstas nos 
apartados do artigo 6. da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO. 
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6º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola C.P. Ramón y Cajal nº 23. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
 

Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial interese social, 
por concorrer circunstancias previstas nos apartados do artigo 6. da 
Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO. 
 
7º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Dª María Varela Cruz 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
 

Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1. Declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial interese social 
y de fomento de emprego, por concorrer circunstancias previstas nos 
apartados do artigo 6. da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO 
 
8º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación do recoñecemento 
extraxudicial de crédito 3/2017 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 1 
de decembro de 2017. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que como ven sendo habitual 
no Concello, Gas Natural demórase incluso anos en pasar as súas facturas, 
que neste caso son todas facturas do ano 2016 da citada empresa e que 
loxicamente hai que pagalas aínda que veñan fóra de prazo. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que no pasado Pleno de setembro aprobouse un 
recoñecemento extraxudicial de crédito por máis de corenta e sete mil euros 
destinados ao pago de facturas atrasadas de Gas Natural Fenosa, e que ó 
cabo de tres meses vólvese a ter que pagar novas facturas, a maioría do ano 
2016, da mesma empresa por valor de 18.613€. Di o voceiro que o seu 
Grupo segue insistindo na contradición que se da entre a obriga que teñen as 
administracións públicas de facer os pagos coa maior dilixencia e a 
presentación do papel de cobro dos provedores de servizos que non teñen 
data de caducidade, o que provoca continuos problemas na contabilidade 
municipal. Di o concelleiro que Riada volve a avogar, como xa fixo no 
Pleno de setembro, porque o sr. Alcalde, que é tamén Presidente da 
FEGAMP, inste a esta institución a elaborar un proxecto normativo para 
previr estes abusos e fixar un período de tempo razoable para o cobro das 
facturas, e que tamén quere insistir que ante o desorbitado gasto de 
electricidade se realicen estudos e estuden propostas que outros Concellos 
xa executaron para aforrar. Di que  ó final va votar a favor porque as 
facturas hai que pagalas. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o seu grupo segue insistindo en que 
habería que falar coa empresa para solucionar o problema, pois sempre son 
facturas de Gas Natural e que eles van votar a favor. 
 

Di o sr Alcalde que o luns ten unha reunión cos responsables de Gas Natural 
para intentar poñer fin a esta situación, aínda que non será de forma 
inmediata pois pensa que seguirán chegando durante o ano 2018 facturas 
desa empresa do ano 2017, que é un dos obxectivos da reunión, poñer fin a 
medio prazo a este goteo de facturas fóra de prazo, porque eles saben cando  
hai que presentalas. 
Di o sr. Moldes Gómez que quere recordar que xa na última lexislatura se 
fixeron extraxudiciais e todos eran de Gas Natural. 
 

Di o sr. Alcalde que nos últimos tempos de Unión Fenosa habíase chegado a 
unha situación de case normalidade, porque é normal que no mes de xaneiro 
entren facturas de decembro, pero cando chegou Gas Natural cambiaron os 
sistemas informáticos e comezaron os problemas, pero non só para O Barco 
senón para todos os Concellos é un tema xeral, aínda que espera que a partir 
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de xaneiro se poida avanzar e chegar á factura única. Di que en xeral as 
facturas non se pagan ata que están ben xustificadas as cantidades 
reclamadas, polo que a Intervención municipal leva un control moi 
minucioso de ditas facturas.    
 

Di o sr. García Yáñez que a el preocúpalle, que ó vir facturas moi atrasadas 
non estea axustado o prezo do quilovatio ao vixente no seu momento, 
porque se non se controlan os recibos emitidos por Gas Natural á larga 
acabase pagando máis, como lle ten ocorrido a particulares, tendo que sufrir 
o espolio das eléctricas en España. 
        

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

1º.- Solventar os reparos formulados pola Intervención nos seus 
informes de fiscalización de data do 28 de novembro do 2017, que 
afectan á  execución do gasto das facturas incorporadas na relación que 
constan no expediente, motivándose tal levantamento no inxusto 
perxuizo económico que se lle ocasionaría ós proveedores que se 
pretende satisfacer si dita suspensión se mantuvera. 
 

2º.- Aprobar o expediente de Recoñecemento extraxudicial de crédito 
Nº 3/2007 polos gastos e a favor dos proveedores que se detallan no 
listado de xustificantes de gastos que obra no expediente ( nº 2017-
000030) e que suma un importe total acumulado, salvo error ou omisión 
de 18.613,07  €. 
 
9º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a corrección de erro nas Bases aprobadas para a 
provisión do posto de Adxunto á Secretaría 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 4 de decembro de 
2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que é un tema técnico, un 
erro que se produciu na redacción do acordo adoptado polo Pleno na sesión 
de 2 de novembro, concretamente no apartado B) relativo a cursos de 
formación e perfeccionamento, e que se corrixe o parágrafo para darlle 
sentido a dito apartado.  
 

Non producíndose debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adoptou o seguinte acordo: 
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O Concello do Barco de Valdeorras acordou en sesión de 2 de novembro de 
2017 incluír a praza de Adxunto a Secretaría do Concello do Barco de 
Valdeorras no próximo concurso ordinario, de acordo co establecido no 
Decreto 49/2009, de 26 de febreiro, sobre o exercicio de competencias da 
Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos funcionarios de habilitación 
de carácter nacional e aprobar as súas bases. 
 
Á hora de enviar o anuncio do acordo ao B.O.P. detectouse un erro no 
seguinte parágrafo: 
 

"Non se valorarán os diplomas relativos á realización de congresos, conferencias, 
seminarios, xornadas, simposios, encontros e semellantes, nin aqueles cursos 
realizados con máis de 15 anos de antelación á data da resolución pola que se 
aproba a convocatoria do concurso, de existir tal resolución de convocatoria (non 
existe por exemplo no caso dos Plans de Formación Continua, en cuxo caso se 
entenderá ao ano ao que corresponda o Plan no que se inclúa o curso). " onde a 
expresión " de existir tal resolución de convocatoria (non existe por exemplo no 
caso dos Plans de Formación Continua, en cuxo caso se entenderá ao ano ao que 
corresponda o Plan no que se inclúa o curso)." carece de sentido. 
 
Deste xeito acórdase a corrección do parágrafo que pasará a dicir:  
 

"Non se valorarán os diplomas relativos á realización de congresos, conferencias, 
seminarios, xornadas, simposios, encontros e semellantes, nin aqueles cursos 
realizados con máis de 15 anos de antelación á data da resolución pola que se 
aproba a convocatoria do concurso."  
 
Esta será a única modificación que se introducirá nas bases quedando no 
demais inalteradas as aprobadas polo pleno en sesión de 2 de novembro de 
2017. 
 
 
10º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a aprobación provisional da modificación 
puntual 14-01 do PXOM (muro da Cerámica) 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 21 de 
novembro de 2017. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela facendo un seguimento cronolóxico de 
todo o acaecido co muro da Cerámica, comezando coa caída de dito muro o 
día 11 de marzo de 2013 debido as intensas choivas que se produciron 
naquela data, que o 9 de xuño de 2014 asinouse un convenio urbanístico co 
propietario da parcela afectada para cesión de terreos e reconstrución do 
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muro e iniciar unha modificación puntual do PXOM (14-01 ), explicando en 
que a modificación consistía en reducir o fondo edificable da parcela,  ganar 
unha altura e aliñar os futuros edificios co resto dos edificios da Avenida do 
Bierzo cara arriba. Porén, ao solicitarse os informes sectoriais, 
particularmente, ao titular da estrada, se informou, o 25.11.2015, 
desfavorable por reducir o ancho do viario de 22 a 20 metros, debendo ter 
toda a Avenida do Bierzo 22 metros. Iso motiva que se realice unha nova 
proposta polo Concello respectando os 22 metros e reordenando os volumes 
da única parcela finalmente afectada, mantendo a aliñación do PXOM e sen 
diminuír a edificabilidade cara atrás da parcela, permitindo un maior fondo 
edificable a nivel de baixos. 
 

Segue dicindo o concelleiro, despois da mencionada exposición, que o que 
se trae a Pleno é a aprobación provisional da modificación puntual 14-01 
coas novas características da reordenación do PXOM, unha vez que se conta 
cos pertinentes informes favorables dos organismos correspondentes.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el segue a defender o que defendeu no Pleno 
no seu día relativo a que o viario tiña que manter os 22 metros, porque a 
avenida do Bierzo é fundamental para a entrada ao Barco e que vai ser máis 
fundamental cando se faga a autovía e a conexión con Sobradelo e a zona 
das canteiras. Di que ó final parece que lle deu a razón a Delegación dalgún 
organismo público e que si o dono da parcela onde vai a escollera chega a 
acordos co Concello parécelle ben mentres non se toquen os 22 metros da 
vía. Di o concelleiro que si se manteñen os 22 metros de vía, se chega a un 
acordo co propietario da parcela onde vai a escollera e non lle afecta para 
nada ás propietarias que fixeron as reclamacións votará a favor desta 
aprobación.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que este tema xa foi debatido e que por 
suposto o seu Grupo vai votar a favor si se manteñen os 22 metros da vía e 
non resulta afectada a parcela motivo das alegacións. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

Primeiro: Acordar seguir co procedemento para a aprobación da 
modificación puntual 14-01 do PXOM (muro da Cerámica) de acordo 
co previsto na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia de acordo co 
previsto na D.T. 2ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
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Segundo: Aprobar provisionalmente a modificación puntual 14-01 do 
PXOM (muro da Cerámica) de acordo co Texto refundido que consta 
no expediente, asinado polo arquitecto municipal e director do equipo 
redactor en febreiro de 2016. 

 

Terceiro: O expediente se someterá, completo debidamente 
dilixenciado, ao órgano autonómico competente que haxa de outorgar 
a aprobación definitiva. 

 

Cuarto: Desestimar as alegacións presentadas por Dona María de los 
Ángeles y dona Pilar Blanco Quirós (R.E. de 4 de novembro de 2015) 
complementada cos escritos presentados por Dona María de los 
Ángeles y dona Pilar Blanco Quirós (R.E. de 4 e 17 de novembro de 
2015) ao non resultar afectada a parcela á que se refiren pola 
modificación que se aproba provisionalmente ao adaptarse o texto as 
esixencias dos informes sectoriais. 

 

Quinto: Contra o presente acordo, que esgota a vía administrativa, 
poderán interpor directamente, aqueles que se consideren lexitimados, 
recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de 
dous meses, contados dende o día seguinte á publicación do texto 
íntegro da disposición impugnada, conforme ao establecido nos artigos 
10 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. Non obstante, tamén se poderá interpoñer 
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente en 
dereito. 
 
11º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición do 
Grupo Municipal Socialista relativa a inmediata actuación en materia 
de facendas locais e función pública.  
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o sr. Alonso Araujo quen dá 
lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Administración local é a máis próxima á cidadanía. As persoas, os seus dereitos e o seu 
benestar son o centro da nosa actuación. Os socialistas estamos a demostrar que os Concellos 
poden gobernarse doutra forma, con eficacia e responsabilidade, actuando doutra maneira, 
sensible, próxima e solidaria. O PSOE aposta por municipios fortes, con capacidade de 
decisión e con recursos adecuados para dar resposta ás demandas cidadás, entendendo por 
tanto, que o futuro marco competencial debe cumprimentarse cun sistema de financiamento 
estable e suficiente. 
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O Goberno do PP leva anos sometendo ás EELL a un estrito control orzamentario e 
económico, regulando diferentes aspectos que practicamente deixaron aos concellos sen 
posibilidades de cumprir o papel que deben desenvolver na mellora dos servizos de benestar, 
a creación de novo emprego e todos os servizos de proximidade demandados. 
E todo iso, ademais, cando a administración local cumpriu con fartura cos seus compromisos 
de estabilidade orzamentaria e os obxectivos marcados polo Goberno. 
En primeiro lugar, no exercicio 2016, o conxunto das Corporacións Locais rexistrou unha 
diminución do gasto computable do 1,2%, o que supón o cumprimento da regra de gasto neste 
exercicio, xa que a taxa de variación permitida é o 1,8%, seguindo ademais a tendencia 
redutora nos obxectivos fixados para os próximos anos. 
En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria aprobado para as Corporacións Locais, 
que o ano pasado era alcanzar unha situación de equilibrio, o resultado rexistrado foi un 
superávit de 6.847 millóns de euros, cifra que representa o 0,61% do PIB, sendo a única 
administración que non incorreu en déficit. Unido a iso, a utilización do superávit xerado está 
suxeita a unha serie de requisitos e limitacións obrigando a que se utilice só en investimentos 
"financeiramente sustentables", o que, ademais de implicar unhas finalidades moi estritas, non 
permite, de ningunha maneira, investimentos en gasto corrente. 
En relación aos obxectivos de débeda pública, o obxectivo en 2016 foi do 3,0% do PIB, 
alcanzando ao final do exercicio o 2,9% o que supón o cumprimento do obxectivo fixado, 
unha vez máis. As cifras fixadas para os anos posteriores seguen reducindo o %, sendo esta 
unha medida claramente discriminatoria cara aos Gobernos Locais en relación co estado e as 
CCAA, que non teñen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos a práctica totalidade 
da débeda. 
Unido a todo o anterior, non podemos obviar a diminución de empregados públicos da 
administración local, que pasou de 647.488 empregados en xaneiro de 2011 aos 547.825 
empregados de xullo de 2016 o que supón unha redución do 15,39%. Isto abocou a unha 
situación na que as Entidades locais padecen graves dificultades para a prestación dos 
servizos que obrigatoriamente teñen encomendados, incrementándose o problema nos 
pequenos e medianos municipios. 
Como vemos, a situación das entidades locais esixe que o Goberno se tome en serio as 
reivindicacións que levan anos expondo: revisión da regra de gasto, destino do superávit, 
débeda pública e taxa de reposición, para afrontar os problemas aos que cada día teñen que 
enfrontarse e seguir prestando os servizos públicos necesarios, permitíndolles, ademais, marxe 
de manobra para elaborar adecuadamente os orzamentos municipais para 2018. 
Por todo iso o Grupo Municipal Socialista do Concello de O Barco, presenta para a súa 
consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando o Goberno de 
España a: 
1- Revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos servizos públicos que prestan os 
concellos, seguindo as melloras prácticas internacionais e tendo en contra criterios de 
sustentabilidade das contas públicas ao longo do ciclo. 
2- Eliminar os límites impostos polo Goberno aos fins para que as Entidades locais, a 
condición de que teñan as contas saneadas, e en uso da súa plena autonomía financeira, 
poidan destinar o superávit que xeren en cada exercicio orzamentario a promover programas e 
servizos que demanda a cidadanía: políticas sociais, políticas activas de emprego, programas 
de Igualdade, políticas de mocidade, etc. 
3- Suprimir as restricións á concertación de operacións de endebedamento por parte das 
Entidades locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade.  
4- Modificar a regulación da taxa de reposición dos efectivos na Administración Local de 
maneira que alcance nos servizos de interese prioritario o 150%, e no resto dos servizos 
municipais o 100%." 
 



 
 
 

18 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que a Moción presentada vai contra a regra de 
gasto que o PP impuxo aos Concellos para cadrar o déficit estatal e manter a 
estabilidade orzamentaria, como eixe da política económica que leva a cabo 
o Ministro Montoro. Di que o Concello do Barco, cumprindo coa Lei, en 
cada un dos últimos exercicios xerou superávit, que no ano 2015 foi do orde 
de 1.200.000€ e no 2016 ó redor do 700.000€, acumulando a día de hoxe un 
remanente de caixa de 3.569.427€, dos que non pode dispor sen a necesaria 
autorización do Ministerio de Facenda. Di, tamén, que contrariamente os 
veciños están a recibir comunicacións de Facenda pola revisión dos valores 
do Catastro, previo pago de 60€ polos costes da actualización catastral, que 
na maioría supoñen un incremento do valor ou a entrada de novos bens ata 
agora non regularizados. Di que eses valores catastrais fixados por Facenda 
repercuten directamente sobre impostos e taxas municipais como o IBI e as 
plusvalías que son a principal fonte de financiamento da maioría dos 
Municipios, que o concello do Barco consigna por estes conceptos 
2.482.279€ dos orzamentos do presente exercicio, o que representa o 76,4% 
dos impostos e o 28,9% do total. Di o concelleiro que a revisión e 
regularización do catastro suporá para o Concello do Barco un incremento 
nos ingresos municipais de entre catrocentos e setecentos mil euros anuais e 
que nesta situación de crise que se está a padecer non é de recibo que non se 
podan usar as cantidades anteriormente ditas para os programas de 
asistencia social, fomento de emprego, etc. Di o voceiro que mentres se 
manteña a política de control presupostario por parte do Ministerio de 
Economía para nivelar os ingresos cos gastos, o seu Grupo propón unha 
rebaixa do IBI cara ao orzamento do 2018 de ó redor do 18%, que sería 
rebaixar o índice actualmente aplicable do 0,69 ó 0,508 o que representaría 
un aforro anual de 37€, e que ademais da necesidade de modificar a lei de 
estabilidade orzamentaria dos Concellos como se di na Moción, a el tamén 
lle preocupa a estabilidade financeira das familias e dos veciños e que a 
proposta que fixo vai no mesmo camiño. Di o sr García Yáñez que aínda 
que están de acordo coa proposta presentada coida que sería convinte que se 
plasmase o acordo alcanzado entre CCOO, UXT, CSI-F e o Ministerio de 
Facenda sobre a interinidade na administración pública e sobre a 
consolidación de pleno emprego público, polo que nese senso propón unha 
emenda transaccional no punto 4, que se redactaría da seguinte forma: 
"eliminación do límite da taxa de reposición porque non supón un 
incremento do gasto para o Concello xa que esas prazas están incluídas nos 
orzamentos anuais."       
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr. Moldes Gómez, quen di que o Goberno xa creou no seno da Comisión 
Nacional de Administración Local un grupo de traballo formado por 
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representantes da propia Administración central, das CCAA e da FEMP 
para estudar o tema, e que o propio Ministro comprometeuse a revisar no 
futuro a regra de gasto dos Concellos unha vez que se reforme ese 
instrumento nas institucións europeas e sempre e cando España haxa saído 
da situación de déficit excesivo. Di, tamén, que o Ministro recoñeceu o 
esforzo dos concellos como xestores públicos, que demostraron que é 
factible ter institucións saneadas, ata o punto de que en conxunto as 
Corporacións Locais teñen superávit orzamentario o que é unha situación 
distinta á que había no ano 2011, con miles de facturas impagadas de anos 
anteriores e unha situación de quebra técnica total, e que todo ese 
saneamento foi posible grazas á reforma local e aos obxectivos de 
estabilidade orzamentaria que inclúe o control do déficit, da débeda e a 
regra do gasto. 
 

Di o sr Alonso Araujo que os concellos cumpridores pídenlle ao goberno 
flexibilidade, que queren reinvestir o superávit no que é urxente e 
importante para os veciños e que non se discute a regra de gasto posto que 
na Moción xa pon revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos 
servizos públicos. Di que cada Estado ten a potestade de decidir e aplicar os 
criterios da regra de gasto, polo que afirma que, o que di o voceiro do PP 
sobre o compromiso do Ministro - agora mesmo saen moi ben parados ante 
Europa- o é a costa dos Concellos que están cumprindo co déficit  e a conta 
de estar asfixiados polo Goberno central. Di, tamén, que os concellos 
xestionan rigorosamente os recursos públicos, sumando nos últimos anos un 
superávit de vinte e cinco mil millóns de euros, e trátase de investir en 
políticas para as persoas e que cre que ao sr Montoro o que máis lle 
preocupa son os bancos e as amnistías fiscais aínda que grazas ao superávit 
dos concellos o Goberno pode tapar os seus propios incumprimentos 
orzamentarios ante Europa. Di o concelleiro que no ano 2016 os concellos 
tiveron un superávit do 0,61% do PIB e as CCAA e a Administración xeral 
acumularon un déficit do 4,29% e que, si se fai a media ante Europa, claro 
que se cumpre. Di o voceiro que é bo recordar o artigo 142 da Constitución 
que di que as facendas locais deberán dispor dos medios suficientes para o 
desenrolo das funcións que a Lei lles atribúe e que tamén hai un clamor 
xeral nos concellos de España que todos os Alcaldes, sexan do cor que 
sexan, din que hai que modificar a regra de gasto, hai que permitir que os 
concellos dispoñan dese superávit, hai que permitir a taxa de reposición, o 
que parece que agora se abriu no Congreso coa iniciativa parlamentaria 
presentada e aprobada pola totalidade dos grupos da oposición, para iniciar 
unha nova redacción da citada lexislación. Remata dicindo o sr Alonso 
Araujo que con respecto á esa emenda ou transacción do punto 4, presentada 
polo voceiro de Riada non hai problema para modificar ese punto 4, no 
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sentido de que se elimine o límite da taxa de reposición e adecuala ao 
previsto nos orzamentos de cada concello. 
 

Di o sr García Yáñez que el quería remarcar que xa sabe que a proposta de 
rebaixa do IBI non é pertinente neste intre porque é o último Pleno que se 
fai no ano e hai que empezar co estudo dos orzamentos nos meses de 
febreiro ou marzo, pero que o  que si lle preocupa é que os 3.500.000€ do 
Concello non se vaian a poder investir en políticas sociais polo que a súa 
proposta é que mentres non se cambie a Lei, é dicir mentres non salga do 
goberno o PP, se proceda a reducir os ingresos pola taxa de IBI porque xa 
que o catastro incrementa os valores. 
 

Di o sr Alcalde que a proposta do IBI feita polo sr  García Yáñez non ten 
nada que ver coa Moción presentada e na súa segunda intervención xa 
recoñeceu que non procede falar diso neste Pleno. Di que o primeiro que hai 
que aclarar é que a revisión catastral, que no Concello do Barco vai ser das 
máis pequenas porque este Concello leva traballando xa moitos anos para 
manter o padrón de IBI actualizado, faise para sacar a luz todas as novas 
construcións ou reformas que se fixeron e que non pagaban ata o de agora, 
que é certo que se cobran catro anos porque ten efecto retroactivo pero que o 
ano que ven a cantidade a pagar agora hai de dividila entre catro, que é a 
cantidade consolidada porque o resto son atrasos. Di que no ano 2012 o 
Goberno central ante a perda de ingresos por parte dos concellos, decidiu 
unilateralmente incrementar obrigatoriamente nos concellos o 10% do IBI 
para todos aqueles nos que a ponencia de valores se realizara antes do ano 
2005, que no caso do Barco a ponencia data de 1997, que dende a FEGAMP 
estase a pedir que se fagan ponencia de valores a intervalos regulares en 
toda España para que haxa igualdade entre todos. Di o Alcalde que na citada 
orde do ano 2012 dicía que naqueles concellos coa ponencia de valores 
como O Barco, ó ano seguinte había que incrementar outra vez o 10% salvo 
que se estivera no 0,6 e O Barco co anterior incremento pasou ao 0,61 polo 
que non se incrementou e que dende aquela leva sen incrementarse a 
porcentaxe do IBI. Di que tamén é importante dicir que aínda que haxa máis 
de tres millóns de euros na Tesourería non quere dicir que se poida dispoñer 
deles, que sempre hai que ter cartos na Tesourería porque si nun momento 
determinado hai que pagar tes con que pagar aínda que se retrasen 
determinados ingresos, o que pasa moitas veces. 
 

Di o sr García Yáñez que si chegan a pagarlla ao Concello todas as débedas 
pendentes xa serían máis de catro millóns de euros, e que con respecto a 
dispoñer de diñeiro pensa que non se pode dispoñer de case a metade do 
orzamento é dicir que si o orzamento está a en torno aos oito millóns de 
euros o que non se pode é ter en Caixa ó final de ano case catro millóns de 
euros, e que si houbera algunha urxencia de pago tamén están os bancos,  
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porque o nivel de crédito deste Concello grazas ao equipo que goberna está 
no 16%, seguro que os bancos están desexando darlle créditos ao Concello 
do Barco. 
 

Di o sr Alcalde que niso están de acordo, que el defende que as 
Administracións teñen que estar endebedadas, incluso tamén as familias, 
que outro caso é que lle dean crédito a quen non o pode pagar incluso ás 
Administracións. 
 
Sometida a votación a emenda transaccional presentada polo Grupo Mixto é 
aprobada por once votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, 
Álvarez Fernández e García Yáñez) e seis o abstencións (dos concelleiros 
Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca 
e Melo García), sendo introducida como substitución do punto 4 do acordo 
da Moción. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández e García Yáñez) 
e seis o abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado 
García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte 
acordo, xa incluída a emenda transaccional: 
 

Instar ao Goberno de España a: 
 

1- Revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos servizos 
públicos que prestan os concellos, seguindo as melloras prácticas 
internacionais e tendo en contra criterios de sustentabilidade das contas 
públicas ao longo do ciclo. 
 

2- Eliminar os límites impostos polo Goberno aos fins para que as 
Entidades locais, a condición de que teñan as contas saneadas, e en uso 
da súa plena autonomía financeira, poidan destinar o superávit que 
xeren en cada exercicio orzamentario a promover programas e servizos 
que demanda a cidadanía: políticas sociais, políticas activas de emprego, 
programas de Igualdade, políticas de mocidade, etc. 
 

3- Suprimir as restricións á concertación de operacións de 
endebedamento por parte das Entidades locais non incursas nos supostos 
da Lei de Estabilidade.  
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4- Eliminar o límite da taxa de reposición de efectivos na Administración 
Local 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1.- Mocións urxentes  
 

Di o sr. alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
2.- Rogos e preguntas. 
 

Pide a palabra o sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que o día do 
magosto o parque do Salgueiral atopábase nun completo abandono, non 
dispoñía de ningunha iluminación e as papeleiras estaban sen recoller e a 
sobordar e pregunta si hai algunha norma que recolla a periodicidade e a 
comprobación da situación das instalacións dos parques públicos. 
 

Di o sr Alcalde que norma escrita non, que ao Salgueiral, concretamente, vai 
todos os luns a empresa a limpar alí e que cando se sabe que hai problemas 
vai a brigada de xardíns a recoller aquelo. Di que no tema do alumeado 
público son os veciños os que normalmente o comunican, o mesmo que a 
Policía Local que avisa directamente ao electricista, que en xeral cre que o 
servizo do alumeado público funciona bastante ben. 
 

Segue o sr. García Yáñez no uso da palabra e di que o deterioro do portalón 
que da acceso ao Parque da Casa Grande de Viloira, ó carón da fonte da 
Igrexa, é moi grande pois hai gretas e os elementos decorativos están 
inclinados, que non sabe si corresponde ó Concello emendar iso, pois pon 
en perigo aos viandantes que pasan por abaixo, ou á Consellería que fai uso 
da Casa Grande, aínda que habería que miralo porque pode caer algo e 
accidentar aos veciños ó pasar. 
 

Di o sr Alcalde que por problemas de seguridade é competencia municipal, 
que lle pedirá ao arquitecto que vaia a miralo mañá mesmo e que o informe 
que faga remitiráselle á Consellería de Presidencia para que tomen cartas no 
asunto e adopte as medidas necesarias. 
 

 Continúa o sr. García Yáñez dicindo que con bastante frecuencia 
ultimamente infórmanos a prensa de violentos altercados nocturnos na rúa 
de Abdón Blanco e pregunta que medidas pensa poñer en funcionamento o 
Concello para acabar cos altercados nocturnos sobre todo agora que se 
aproximan as datas de nadal. 
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Di o sr Alcalde que con alta frecuencia non, que é certo que o fin de semana 
pasado houbo unha pelexa bastante grande, que houbo feridos e demais, e 
que evidentemente hai preocupación, que cando haxa a próxima Xunta 
Local de Seguridade vai a insistir nese tema porque a el lle parece que é 
necesario que haxa máis patrullas da Garda Civil os venres e os sábados no 
Barco, apoiando tamén á Policía Local, aínda que en calquera caso é 
inevitable porque chegou a Policía enseguida e tamén a Garda Civil e que 
non foi problema de desatención, o mesmo que hoxe que houbo intentos de 
entrar en determinados establecementos públicos e estaba a patrulla da 
Garda Civil. Di que cre que O Barco non ten un problema grave nin 
preocupante  de seguridade os fins de semana pero que si é certo que en 
determinados momentos empezan a xurdir determinados problemas que 
dalgún xeito haberá que empezar a falar deles porque ó final terminan sendo 
sempre os mesmos, pero que é un tema que o Concello dificilmente vai 
poder controlar. Di o Alcalde que sempre presumiu de que no Barco había 
unha certa integración, que todos andabamos mesturados e mentres 
estivemos mesturados non había ningún problema, aínda que tamén había 
pelexas pero ás veces eran da xente do Barco ou dos pobos, pero que agora 
ao non andar mesturados empeza a ser un problema e que el non sabe cal é a 
solución. 
 

Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que os veciños están preocupados pola 
abertura que se observa nas barandas do centro da ponte de San Fernando, 
que hai como un corremento, unha separación de 10 ou 15 cm, polo que 
pregunta si existe algún informe ou estudo sobre o desprazamento natural 
que parece que se está a producir na ponte de San Fernando e si isto pode 
afectar á seguridade da ponte. 
 

Pregunta o sr Alcalde que si é enriba dunha pilastra. 
 

Di o sr García Yáñez que a baranda está desprazada no medio da ponte, que 
hai que fixarse para velo pero que os veciños de Viloira están preocupados. 
 

Di o sr Alcalde que lle pedirá ó Arquitecto que faga unhas fotos do medio 
da ponte para estudialo, que como xa se sabe as pontes teñen unhas xuntas 
de dilatación que ó contraerse no inverno agrándanse as xuntas e ó contrario 
no verán e que iso xa está calculado, que haberá que miralo e mandaráselle 
un escrito ó Ministerio de Fomento para que o revisen os técnicos. 
 

Di o sr García Yáñez que ó mellor é unha alucinación dos veciños pero que 
hai que miralo para polo menos tranquilizalos. Continúa o concelleiro 
dicindo que tamén outros veciños lle dixeron que o núcleos de Tremiñá e 
Ponte Pombeira non teñen sinalización co que se está a producir 
constantemente problemas cos GPS, pois ó poñer  Ponte Pombeira van a rúa 
de Pontepombeira e que cando teñen que levar algunha carta ou paquete, 
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mesmo a Garda Civil, van a Veigamuíños e acaban en Xagoaza, que por 
exemplo ten cinco barrios e están todos sinalizados, que habería que poñer 
os letreiros nos núcleos que el citou, cando por riba pasa o Camiño de 
Inverno por alí e tamén lle viría moi ben aos peregrinos. Segue dicindo o sr 
García Yáñez que tamén hai queixas da necesidade de repintar os pasos de 
peóns, máis agora coa chuvia que se ven menos, sobre todo na rúa Florencio 
Delgado Gurriarán, na zona das Pedragueiras, porque non se ven. 
 

Di o sr Alcalde que se fará cando o tempo estea máis seco pois con 
humidade non se pode e que a intención é de darlle unha pintada 
xeneralizada este ano que ven. 
 

Remata o sr García Yáñez dicindo que a pregunta recorrente é que no Patal 
segue existindo o letreiro de "camiño privado", que non sabe si se mandou 
quitar ou non, que iso crea moita confusión sobre todo agora que é un 
camiño bastante utilizado porque esta ó lado o supermercado Lidl. 
 

Di o sr Alcalde que el mandar mandouno quitar pero que non lle fixeron 
caso aínda, que espera que no Pleno de xaneiro no lle repita esa pregunta. 
 

Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, pregunta 
como está o tema do forno de Raxoá. 
 

Contéstalle o sr Alcalde que cando se fixo o forno polo Obradoiro de 
Emprego deixaron o que existía sen arranxar e que terían que habelo tirado 
porque é grandísimo e non se usa, pero que entón quedouse en que o 
Obradoiro deste ano, despois de cumprir os obxectivos, derrubaran todo o 
forno e se refixera e que despois diso el ten o compromiso, porque hai un 
pequeno lío entre os veciños, de que, co forno funcionando, asinar un 
documento de cesión do forno ó Concello, é dicir que quitarase ese forno e 
deixarase outro máis pequeño e que espera resolver o problema nestes 
próximos meses.    
 

Pide a palabra o sr. Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que o canlón 
que hai no edificio do Teatro Lauro Olmo, que da á beirarrúa do Malecón 
está taponado e é necesario limpalo. 
 

Di a concelleira de Cultura, sra. Pizcueta Barreiro, que xa se limpou, que 
avisouse ó concelleiro de Obras e xa se solucionou. 
 

Di o sr  Crespo Díaz que sigue taponado pois dende a súa casa vense follas 
nel. 
 

Di o sr Alcalde que o mandará limpar mañá.      
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Pide a palabra o sr. Pérez Roca para facer un rogo. Di que no aparcadoiro da 
Estación ven observando dende fai dous meses un vehículo estacionado, de 
color roxo, que está encima da raia de división de dous aparcamentos, que 
lle da a sensación de que é un coche abandonado, que investiguen si é así. 
 

Di o sr Alcalde que o saír xa envía ao Policía que pecha o Concello para que 
vai a velo.    
 
3.- Dación de conta do escrito remitido pola Delegación Provincial de 
Estatística comunicando a cifra para ese Municipio que se elevará ao 
Goberno aos efectos da aprobación do Real Decreto polo que se 
declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do 
Padrón municipal a 1 de xaneiro de 2017.  
 

Dáse conta pola alcaldía-presidencia da cifra de poboación deste Municipio 
referida a 1 de xaneiro de 2017, elevada polo I.N.E. ao Goberno, e que 
ascende a 13.581 habitantes. 
 
4.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 543/17 ata 
o núm. 811/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 26 de outubro 
e 10, 16 e 23 de novembro de 2017. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 
o núm. 543/17 ata o núm. 811/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
26 de outubro e 10, 16 e 23 de novembro de 2017. 
 
5.- Dación de conta dos levantamentos de reparo das resolucións 
números 800/17 (subvencións ANPAS 2017), 801/17 (subvencións 
Entroido 2017) e 802/17 (subvencións Entidades Culturais ano 2016) . 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións 800/17 
de data 7 de novembro de 2017 (“subvencións ANPAS 2017"), 801/17 de 
data 7 de novembro de 2017 ("subvencións Entroido 2017") e 802/17 de 
data 7 de novembro de 2017  ("subvencións Entidades Culturais ano 
2016").  
 
6.- Dación de conta da sentenza número 800/2017. 
 

A Presidencia dá conta da sentenza núm. 800/2017, cuxa documentación 
estivo a disposición dos concelleiros. 
 
Pide a palabra o sr García Yáñez para dicir que esa sentenza é sobre un 
recurso do Concello presentado en contra de todo un proceso xudicial. 
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Di o sr Alcalde que non é en contra, que é de casación porque había dúas 
sentenzas contraditorias, unha dicía unha cousa e a outra dicía a contraria e 
pediuse que se aclarara a cal se lle facía caso, que non había problema con 
ningunha delas pero que se recorren porque moitas veces dan a razón ao 
Concello. 
 

Di o sr García Yáñez que se está a falar de procesos laborais e de 
reclamacións que se levan facendo dende hai tres ou catro anos. 
 

Di o sr Alcalde que é certo, pero con sentenzas contraditorias, polo que  non 
se lle vai a aceptar a reclamación a un traballador e ao outro non, que non 
fai moito dous traballadores presentaron reclamación polo valor dun trienio 
en dous xulgados distintos e a un lle deron a razón e ó outro non, entón que 
facía o Concello ¿pagarlle a un e ó outro non?, entón decidiuse darlle a 
razón aos dous reclamantes. Di que o Concello cando ven unha sentenza 
cúmprea e nunca se discute. 
 

Di o sr García Yáñez que as sentenzas se poden discutir pero o que hai que 
facer é cumprilas. 
 

Di o sr Alcalde que está de acordo e que de feito agora na RPT que se está a 
facer ese problema está resolto, pois agora xa hai unha sentenza e non hai 
nada que discutir.          
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, desexando feliz nadal a todos, sendo as 20:40 horas do día 
indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do que eu, como 
secretario, dou fe. 
 
O secretario  acctal,                                      O alcalde  

 

José de Lis Santos-Ascarza                          Alfredo L. García Rodríguez 

 
 


