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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 11 DE XANEIRO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 11 de xaneiro de 2018, 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 

 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
 
Non asiste o concelleiro D. Antonio Melo García, sen que conste 
xustificación. 
 
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, pide desculpas por non 
traer na Orde do día a aprobación da acta anterior. 
 
Solicítase intervir polo sr. Moldes Gómez quen pide desculpas en nome do 
sr. Melo García por non asistir a sesión. 
 
De seguido procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía de resolución de recurso de reposición en expediente de 
investigación camiño en O Patal. 
 

Di o sr. Alcalde que neste asunto hai que ratificar a súa inclusión na orde do 
día porque non se ditaminou na corresponde Comisión informativa. 
 
A proposta da Alcaldía sinala: " PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Asunto: recurso de reposición expediente de investigación camiño en O Patal. 

Antecedentes 

1 Previa tramitación do correspondente expediente de investigación, o pleno da 
Corporación, en sesión de data 02.11.2017, acordou: 

 
“ 1º 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. 
2º 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. 
3º Notificar a presente aos interesados con expresión do réxime de recursos. ”. 
 
2 Dentro do prazo concedido ao efecto, presentouse recurso de reposición contra o 
acordo anterior por parte de Fernando Bao Rodríguez, abogado colexiado núm. 
2.593, en nome e representación de D. Evaristo González Vázquez, DNI 
10020628B, D. Manuel García García, DNI 76.694.832K, D. Silverio González 
Carrera DNI 10034711, D. Magín Feijoo Lorezno, DNI 34600417E, D. Nicanor 
González Docampo, DNI 34678232M, D. Ramiro Pardo García, DNI 32297553X, 
D. Francisco López Velasco, DNI 76755264D e D. Manuel Paradelo Rodríguez, 
DNI 34705425N. 
 
Consideracións legais e técnicas 
 
1ª É obxecto do presente acordo o recurso de reposición interposto por Fernando 
Bao Rodríguez, abogado colexiado núm. 2.593, en nome e representación de D. 
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Evaristo González Vázquez, DNI 10020628B, D. Manuel García García, DNI 
76.694.832K, D. Silverio González Carrera DNI 10034711, D. Magín Feijoo 
Lorezno, DNI 34600417E, D. Nicanor González Docampo, DNI 34678232M, D. 
Ramiro Pardo García, DNI 32297553X, D. Francisco López Velasco, DNI 
76755264D, D. Manuel Paradelo Rodríguez, DNI 34705425N;  contra o acordo 
plenario reproducido no apartado antecedentes. 
 
Reproducen, os recorrentes, basicamente, as mesmas alegacións realizadas durante 
a tramitación do expediente de investigación, sinalando que son condonos da 
parcela 9009 do polígono 21,que dita parcela é un camiño privado para particulares 
que formaba parte dunha finca matriz que foi deixado para servizo común de 
acceso ás parcelas segregadas de dita matriz, que existe unha parede de peche  na 
finca matriz que demostra a propiedade privada do camiño, que posúen títulos de 
propiedade do camiño ( escrituras de 15.03.1984, 15.03.1984, 21.05.1985 e 
04.03.2009 ), que, contrariamente, nunca se cedeu ao Concello  dita finca, que o 
camiño non beneficia a ningún veciño do Concello á excepción do denunciante, 
que o camiño ensanchouse a medida que se ía urbanizando a finca matriz 
comprando os recorrentes os materias de construción, que o feito de que a parcela 
figure en catastro e no PXOM a nome do Concello non presupón propiedade, que 
defenderán a propiedade do camiño na vía civil e que se suspenda o acto ata a 
existencia dun pronunciamento xudicial civil. 
 
2ª En relación co alegado polos recorrentes xa se indicou nos diversos informes 
emitidos no expediente de investigación que, efectivamente, existiu unha finca 
matriz, delimitada pola parede á que se fai referencia no recurso, que, 
evidentemente, comprendía todas as parcelas privadas vendidas así coma o camiño 
obxecto de investigación. 
 
Non obstante, esta era a situación histórica do ano 1957, pois, posteriormente, tal e 
como consta nas fotos aportadas polos recorrentes ( ano 2.002 ) e no propio texto 
do certificado elaborado por Pedro Miguel Álvarez Mateo, se foron abrindo dous 
viarios en forma de T a medida en que “ se foron segregando as parcelas e 
cedendo terreo para a súa apertura ”. 
 
Este feito confirma a tese municipal de que se foron cedendo terreos para 
viarios públicos que permitisen o acceso rodado ás parcelas que se foron 
segregando, e por tanto ás edificacións que obtiveron licenza nos anos 1985-
1992-1999… dos propios recorrentes  que se opoñen agora ao seu  uso 
público. 
En efecto, o camiño declarado público é o resultado das sucesivas parcelacións das 
que foron xurdiron solares edificables deixando vías públicas de acceso ata o 
estado actual de solo urbano consolidado. 
 
E aínda que non consta unha cesión expresa si se produciu de modo implícito para 
poder edificar dando cumprimento a obriga de contar con acceso rodado público  
propia do solo urbano consolidado.  
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Neste senso, é ilustrativa a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da 
Comunidade Valenciana 850/2004 de 3 de xuño de 2004, xa citada no expediente 
de investigación, 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”. ” 
 
Coma xa se sinalou, esta cesión implícita permitiu aos recorrentes obter 
sucesivas licenzas de edificación  años 1985 (AGUSTÍN GUDIÑA), 1992 
(EVARISTO GONZÁLEZ), e 1999 (MAJIN FEIJOO), todas elas para 
edificacións con acceso rodado e peonil desde a vía pública. 
Por outra banda, o viario ( parcela 9009 do polígono 21 )  figura en Catastro 
como Vía de comunicación de dominio público, consta nos planos do 2009 
como 2 rúas censadas no Padrón de habitantes, e xa existía a súa 
delimitación acoutada entre parcelas privadas pechadas, na Cartografía da 
Xunta de Galicia do ano 1991, todos eles indicios claros do seu público 
carácter. 
 
Ademais, trátase dun camiño onde constan infraestruturas públicas 
municipais con antigüidade superior a 25 anos, consistentes en redes de 
saneamento e iluminación público con 6 farois e o seu correspondente 
tendido aéreo, redes de subministración eléctrica e abastecemento de auga, 
con contadores para vía pública en cada unha das parcelas edificadas.  
 
Así mesmo as rúas atópanse pavimentadas con rega asfáltico ou con 
zahorras, en similares características aos camiños doutros pobos, e as 
beirarrúas de vivendas unifamiliares pavimentáronse conxuntamente á súa 
construción, como obrigas  propias e a cargo dos propietarios no solo 
urbano, estando a rúa totalmente aberta ao uso público e utilizada por 
persoal municipal e polos propios servizos técnicos municipais  nas súas 
labores de informe e visita dende  hai máis de 10 anos.  
 
Por outra banda ningunha das escrituras públicas citadas no recurso se 
corresponden co resto de finca matriz ou camiño particular; senón que son 
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de parcelas privadas vendidas e edificadas, que ademais xa indican como 
lindero OESTE unha rúa, non un particular nin un terreo privado.  
 
Todo o anterior, determina  que produciu unha parcelación encuberta, onde 
se foron vendendo solares edificables deixando vías de acceso que se foron 
dotando de servizos urbanísticos e pavimentación, ata o estado actual propio 
de solo urbano consolidado con rúas públicas e parcelas privadas, como así 
recolleu o plan do 2003, mediante a ordenanza de Solo de Núcleo Rural 
Zona de Expansión.  
 
Non empece o anteriormente dito a que, tal e como manifestan os 
recorrentes, acudan á  xurisdición civil xudicial civil a efectos de defender a 
súa pretendida propiedade sobre o camiño, sendo, as demais cuestión 
alegadas, cuestións  entre particulares - no senso do exposto no artigo 12 do 
Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de 
Servizos das Corporacións locais - alleas ao expediente de investigación do 
camiño en cuestión.  
Por todo o anteriormente exposto 
 
ACORDAMOS: 
1º Desestimar o recurso de reposición interposto por  Fernando Bao 
Rodríguez en nome e representación de D. Evaristo González Vázquez, DNI 
10020628B, D. Manuel García García, DNI 76.694.832K, D. Silverio González 
Carrera DNI 10034711, D. Magín Feijoo Lorezno, DNI 34600417E, D. Nicanor 
González Docampo, DNI 34678232M, D. Ramiro Pardo García, DNI 
32297553X, D. Francisco López Velasco, DNI 76755264D, D. Manuel Paradelo 
Rodríguez, DNI 34705425N; contra o acordo plenario de data 02.11.2017, 
confirmándoo en todos os seus extremos. 
2º Notificar a presente aos interesados con expresión do réxime de recursos. 
 
 
O Barco de Valdeorras, 3 de xaneiro do 2018 
O Alcalde 
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.". 
 
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 conflito que existía no Camiño do Patal, en 
Veigamuíños, que despois realizar un expediente de investigación o Pleno 
declarou que o camiño era público e contra ese acordo os veciños que 
consideraban que era privado presentaron  recurso e polos técnicos se 
emitiron informes nos que din que procede desestimar o recurso de 
reposición interposto polos interesados confirmando o acordo plenario do 
mes de novembro en todos os seus extremos. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el apoia los informes dos técnicos 
municipais. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo o mesmo que fixeron no seu 
día na Comisión informativa e no Pleno de novembro vanse a abster. 
 
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, Aguado 
García, Rodríguez Voces e Pérez Roca) adopta o seguinte acordo: 
  
 
1º Desestimar o recurso de reposición interposto por  Fernando Bao 
Rodríguez en nome e representación de D. Evaristo González Vázquez, DNI 
10020628B, D. Manuel García García, DNI 76.694.832K, D. Silverio González 
Carrera DNI 10034711, D. Magín Feijoo Lorezno, DNI 34600417E, D. Nicanor 
González Docampo, DNI 34678232M, D. Ramiro Pardo García, DNI 
32297553X, D. Francisco López Velasco, DNI 76755264D, D. Manuel Paradelo 
Rodríguez, DNI 34705425N; contra o acordo plenario de data 02.11.2017, 
confirmándoo en todos os seus extremos. 
2º Notificar a presente aos interesados con expresión do réxime de recursos. 
 
 
 
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 leu na 
prensa provincial que o Consorcio de Augas de Valdeorras xunto co 
Presidente Baltar asinou tres acordos vixentes para o ano 2018 coa 
Deputación Provincial, que o primeiro acordo é de asistencia técnica por 
valor de 142.718€, o segundo acordo para a depuración de augas por 
270.534€ e un terceiro acordo por 47.042€ por asesoría xurídica, en total 
460.294€. Di o concelleiro que destes convenios non se sabe máis xa que ó 
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Consorcio de Augas de Valdeorras parece que non lle afecta a Lei de 
Transparencia, pois non conta cunha páxina web aberta á información 
pública e as contas, as decisións, o organigrama, os soldos, os ingresos, os 
gastos etc., mantéñense ocultos, que estas cantidades que os barquenses 
pagan son para que a Deputación se leve o diñeiro para manter inversións 
tan produtivas como, por exemplo, o millón e medio de euros que lle costa 
anualmente o Pavillón de Deportes de Ourense, para pagar os 16 porteiros 
que se ocupan das tres entradas do Centro Cultural Marcos Valcarcel ou  
para presumir dunha Real Escola de Gaitas de Galicia cunha ampla plantilla 
de máis de 60 persoas dedicadas a tocar a gaita, mentres que a única 
inversión autónoma da Deputación que fixo no Concello no ano 2017 foi o 
arranxo de 100 metros da estrada que vai dende Veigamuíños á Proba e que 
é da súa propiedade, non sen antes estragar a condución do abastecemento 
de auga a altura da rotonda da gasolineira. Di o voceiro que ao seu xuízo a 
sinatura deses convenios obedecen a tres razóns, xustificar a suba do prezo 
do recibo do ciclo da auga, incluído o canon que pagan os valdeorreses, para 
sentar as bases dunha próxima privatización do servizo e para facerlle ver 
aos alcaldes de Valdeorras que non poden poñer en dúbida o que atinxe á 
discrecionalidade no reparto dos fondos dedicados aos Concellos pola 
corporación provincial. Prosegue afirmando que a remunicipalización do 
ciclo da auga suporía un aforro de arredor do 30% do que pagan anualmente 
os veciños por ter auga, que é de todos. Remata o sr. García Yáñez 
preguntando si o sr. Alcalde segue mantendo que os barquenses non están 
discriminados con respecto aos habitantes do resto da Provincia no referente 
ao ciclo da auga. 
 
Fai uso da palabra o sr Alcalde quen di que parece que se está no punto 
anterior da orde do día, que una cousa é o que saíu publicado o venres, que é 
un acordo da Xunta de Goberno da Deputación, e outra é o que se aprobou 
na Asemblea do Consorcio. Di o sr. Alcalde que o Concello do Barco tiña 
ata o pasado mes de novembro privatizada a auga e tiña uns compromisos 
coa empresa e había que cumprir loxicamente con eses compromisos e en 
medio diso apareceu o Consorcio que, como xa ten dito moitas veces, é un 
bo sistema para prestar servizos nos concellos de Galicia, sobre todo nos 
más pequenos, pero que si os medianos e grandes saen fora desa 
colaboración comarcal non podería funcionar o Consorcio e que o debate 
principal é si se quere facer comarca ou non se quere facer comarca. Di que 
no Consorcio hai un traballo que teñen que facer funcionarios que custa 
cartos e que si o fan os funcionarios da Deputación non o teñen que pagar 
nin os veciños nin os Concellos, que tamén dende que se está no Consorcio 
non se subiu a taxa de auga nin de abastecemento nin de saneamento neste 
Concello cando antes si se facía todos os anos porque o poñía no contrato. 
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O sr. García Yáñez puntualiza que se creou unha taxa nova. 
 
O sr. Alcalde afirma o contrario e di que se creou unha taxa nova naquelas 
zonas onde non se facía depuración, é dicir onde había fosas sépticas, 
porque O Barco xa pagaba a depuración ó ter depuradora e que si consulta 
un recibo da auga de antes de entrar no Consorcio verá que xa aparecía unha 
cantidade para depuración e que agora dende que se entrou no Consorcio 
desapareceu e aparece como taxa nova de depuración porque cambiou a Lei, 
que el insistiu reiteradamente que non se fixera e que seguira vindo no 
mesmo recibo que xeraba e xera confusión, que por fin o luns chegaron a un 
acordo dándolle a razón a el para que deixe de aparecer ese segundo recibo, 
e que volverase ao recibo único. Di que se alegra de que fale dos 16 
porteiros e o do millón e medio de euros para o Pavillón porque iso é o que 
denunciaba el cando era voceiro na Deputación Provincial e aí están as 
hemerotecas, que o sr. García Yáñez non é máis crítico que el coa función 
da Deputación, cos servizos que presta a Deputación nesta Comarca, que cre 
que son tremendamente inxustos pero que el segue a defender ao Consorcio 
porque é un bo servizo para a Comarca e para os concellos pequenos. Di que 
o Consorcio de augas non se vai a privatizar e que proba diso é que hai xa 
en torno a dez traballadores que pertencen ao Consorcio, que outra cousa é 
que algún servizo puntual o preste unha empresa. Prosegue dicindo o 
Alcalde que acepta, e así o trasladará na próxima reunión, a necesidade de 
cumprir coa transparencia na páxina web, que está de acordo e terán que 
tomar as medidas oportunas. Remata dicindo o sr. Alcalde que cre que o 
Consorcio é un sistema bo e nunha porcentaxe altísima é público, que a 
Deputación gasta a menor parte posible dos cartos en todos os Concellos e 
que os gasta como os gasta pero que do Consorcio non leva nada porque as 
contas si que están claras. 
 
Di o sr. García Yáñez que en economía existe a economía de escalas, canto 
máis é o volume que se traballa máis barato saen os costes, e a auga do 
Barco, con todo este Consorcio, é máis cara que a auga de Veigamuíños ou 
a de Alixo. 
 
O sr. Alcalde di que os pobos do Barco non pagan auga pero cando hai unha 
avaría quen a arranxa é o Concello, e no Barco cando hai unha avaría non 
vai o Concello senón que o fai o Consorcio, que fanse analíticas diarias, 
bombéase a auga do Sil e se depura, que non ten nada que ver unha cousa 
coa outra, que os pobos do Barco non pagan auga pero os cloradores os 
pagou o Concello con cargo a todos os veciños e o cloro tamén, así como o 
mantemento e as analíticas, que ese é o concepto que ten o sr. García Yáñez 
de gratis, que sexa todo gratis pero que se pague entre todos e non é así, hai 
que pagalo mediante taxa. 
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Di o sr. García Yáñez que o que el dixo é que cunha xestión municipal 
propia se abarata o recibo da auga en torno a un 30%, que non dixo que fora 
gratis nada.  
 
Di o sr. Alcalde que polo que di o sr. García Yáñez vai ao modelo 
individualista, é dicir sen compartir cos demais concellos que iso é máis 
barato tamén. 
 
Di o sr. García Yáñez que o que compartimos é que os concellos de A Rúa e 
Petín tiveron problemas de abastecemento neste pasado verán e o Consorcio 
foi incapaz de resolvelo. 
 
Di o sr. Alcalde que iso é demagoxia, que os concellos de A Rúa e de Petín 
non teñen delegado no Consorcio o abastecemento e polo tanto o Consorcio 
non pode ir a resolverlle o problema e que os concellos de A Rúa, Petín e 
Vilamartín so teñen a depuración co Consorcio, sen embargo o Concello do 
Barco cando se rompeu a tubaria en Candís non quedou Coedo nin unha 
hora sen auga, e o resolveu o Consorcio e que os concellos teñen que ser 
conscientes de que no Consocio hai que meter o ciclo integral da auga, 
porque aí si que se produciría una pequena rebaixa. 
 
Segue o sr. García Yáñez no uso da palabra e di que o Barrio dos Nidos ven 
padecendo unha situación de falta de aparcamentos, que no seu momento 
non se fixeron garaxes porque eran casas sociais e os espazos que quedaron 
fóra son escasos. Di que sobre todo nos fins de semana utilizan un solar que 
non é municipal, que é da familia Barrera, o que dá a sensación de que á dita 
familia non lle importa que o utilicen e que o que propoñen algúns veciños 
dese barrio é que o Concello chegue a un acordo de cesión coa familia 
Barrera e que se arranxe o solar para que eles poidan dispoñer dun mellor 
espazo para aparcamento. 
 
Di o sr. Alcalde que toma nota e que intentará alcanzar un acordo cos 
propietarios e nese caso se fará como con todos os solares destinados a 
aparcamento que hai no Barco. 
 
Continúa o sr. García Yáñez dicindo que fai pouco o pedáneo de Santa 
Mariña ía en coche e, a causa da néboa, precipitouse ao lado do muro da 
estrada de Santigoso, que o problema que hai é que a partir do muro a 
estrada que leva a Cesures que conecta con Fervenza e con Santa Mariña 
non ten ningún gardarraíl, que sería positivo poñelos sobre todo nas zonas 
de curvas. 
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Di o sr. Alcalde que xa se teñen posto centos de metros de biondas nas 
estradas locais, ás veces en colaboración con outras administracións, que 
toma nota para poñelas aí e noutras estradas que tamén lles fan falta.    
 
Prosegue o sr. García Yáñez dicindo que se volveron a producir 
asolagamentos no paso soterrado de Veigamuíños, que cre que hai boa 
vontade polo Concello para intentar buscar unha solución pero que haberá 
que facelo xa, que o seu Grupo nun anterior Pleno defendeu buscar unha 
solución global. 
 
Di o sr. Alcalde que a solución que parecía a definitiva xerou outro 
problema, que están a funcionar ben as dúas bombas que puxo a 
Deputación, que ese bombeo ía a unha arqueta da beirarrúa da rúa Río Miño 
e que cando funcionaban as dúas bombas a auga volvía para atrás e 
decidiuse levar o bombeo a un pozo de saneamento que hai na urbanización 
onde está o supermercado DIA, que eses traballos fixérono persoal da 
Deputación e que funciona ben pero que cando ven un mar de auga esa auga 
que se mete no colector termina poñendo en carga ao colector e entón 
termina rebentando por algún sitio. Di o sr Alcalde que a solución de agora 
é que vaise a bombear directamente a auga ao río Mariñán, que xa se falou 
co Consorcio e coa Confederación, que xa se verá si é a solución definitiva 
porque é un tema moi complexo, pero que cre que vai mellorar a situación.     
 
Di o sr. García Yáñez que actualmente estase no inverno e é a época de 
plantar árbores e que quere recordar que hai que repoñer as árbores da praza 
de Viloira e, entre outros, os que se puxeron no Campo da Festa e que 
desapareceron, que hai que procurar poñelos porque a idea era sombrear alí 
un pouco no verán para os rapaces que utilizan a pista. 
 
Contesta a concelleira de Medio Ambiente, sra. Urdangaray Díaz, que estes 
días xa estiveron cortando os que están secos e que está todo planeado para 
comezar a plantar. 
 
Di o sr. Alcalde que sobre a poda dos plátanos precisamente mañá as once 
da mañá ven unha empresa para dar un orzamento do servizo, que espera 
facer o traballo no mes de xaneiro.  
 
O sr. García Yáñez pregunta sobre a situación das auxiliares de axuda no 
fogar e di que a pesar da existencia dunha bolsa de traballo para auxiliares 
de axuda no fogar para os próximos dous anos, na que figuran as persoas 
aprobadas e que forman parte da mesma, a principios deste ano ofértanse 
contratos a través dunha empresa, o que supón unha externalización do 
servizo e que pon en cuestión a recente sentenza do Tribunal Supremo que 
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condena ao Concello a dar de alta como fixas de plantilla ás traballadores. 
Di que a citada empresa, segundo os informe que el ten, ofrece contratos 
lesivos con respecto ao dereitos laborais, polo que o sr. Alcalde ten a obriga 
de poñer fin a esta situación chegando a un acordo de convenio digno coas 
reivindicacións laborais e asumible para os veciños, porque os recursos do 
Concello non están para dedicalos a preitos contra dos empregados, e 
pregunta canto se leva gastado en procedementos xudiciais nestes asuntos 
nos últimos cinco anos.     
 
Di o sr. Alcalde que os sindicatos están no seu dereito de facer as notas que 
queiran e nos termos que queiran, pero que o sr. García Yáñez antes de facer 
as aseveracións que ten feito e deixarse levar pola nota do sindicato 
correspondente, tería que haber pasado polos servizos técnicos para que lle 
informara e que alí lle dirían que esa bolsa de emprego houbo que parala 
porque houbo unha reclamación dunha das persoas que quedou fóra, e 
primeiro hai que resolver esa reclamación, e que tamén lle dirían que non se 
poido pechar o expediente, para deixar pagadas todas as facturas que 
houbera, e que como o máis importante de todo eran os usuarios do servizo 
de Axuda a Domicilio, a única solución que había e que se puxera en 
práctica máis veces era contratar cunha empresa autorizada para prestar este 
servizo, que esas contratacións téñense feito esporadicamente ao longo do 
ano máis dunha ocasión e que como o problema que xurdira coa 
reclamación non estaba resolto para o día 15 deste mes, houbo que prorrogar 
a contratación, e que non se pode sacar diso que este Concello quere 
privatizar o servizo. 
 
Di o sr. García Yáñez que non pon en dúbida o dito polo sr. Alcalde pero 
que se chega a esta situación porque se convoca a bolsa de traballo cun 
tempo moi limitado, porque o Alcalde sabe que o 1 de xaneiro necesita 
xente neste servizo e convoca a bolsa a finais de novembro, que el non 
discute que sexa necesario recorrer a unha empresa para contratar o servizo 
puntualmente pero que os contratos desa empresa son completamente 
irregulares, que o lóxico é que os contratos da empresa coa que se contrate 
teñan as mesmas condicións que teñen os contratos do Concello. 
 
Di o sr. Alcalde que non vai a entrar nese xuízo de valor, que se preocupará 
de ver iso aínda que lle estraña que os supervisores non sexan conscientes 
diso. 
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que o 
anterior máis pareceu unha moción que o apartado de "Rogos e preguntas",  
 
Di o sr. García Yáñez que para facer unha pregunta terá que xustificala. 
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Di o sr Alcalde que está de acordo co sr. Moldes Gómez, que el xa dixo ó 
comezo que era unha boa moción, pero que non é obxecto de debate porque 
o voceiro do PP tamén pode dicir o que queira, que é o que estaba facendo. 
 
Di o sr. Moldes Gómez que el entende que se faga unha pregunta concreta e 
se conteste e nada máis. Di que, xa seguindo coa súa intervención, en 
primeiro lugar recibiu queixas de veciños da rúa Méndez Núñez pola falta 
de limpeza en dita rúa, que non se pode desculpar con que non pasa o 
camión porque hai boca de rego e pódese facer a limpeza cunha mangueira. 
 
Contéstalle a concelleira delegada do servizo de abastecemento e 
saneamento e limpeza viaria, sra Álvarez Fernández, que se estivo tratando 
o tema da rúa Méndez Núñez e que xa limparon esa rúa. 
 
O sr. Alcalde fai uso da palabra para dicir que cando no mes de decembro o 
puxeron en coñecemento do Concello mandouse a limpar xa e que agora 
non sabe a situación na que está pero que pasarán mañá por alí. 
 
Continúa o sr. Moldes Gómez dicindo que a sucidade dos cans xa é 
preocupante neste Concello, que habería que tomar algunha medida. 
 
Di o sr. Alcalde que o mércores hai convocada unha Comisión de Medio 
Ambiente na que se tratarán as novas ordenanzas relacionadas tanto co tema 
dos animais como co tema dos residuos coa entrada da nova Lei do Solo. Di 
que en relación coa ordenanza dos animais vai unha proposta totalmente     
novidosa, a ver si se quere tanta novidade ou non, que pensa que con esa 
novidade romperíase coa sucidade dos cans. 
 
Prosegue o sr. Moldes Gómez dicindo que no aparcadoiro que hai no 
Malecón, o do Eroski, ó entrar á esquerda está todo cheo de botellas, 
plásticos, etc. que habería que botar unha ollada.  
 
Di o sr. Alcalde que o mirará. 
 
Di o sr. concelleiro Moldes Gómez que seguen a insistir nos problemas do 
aparcadoiro de Conde Fenosa, ó carón de Facenda. 
 
Di o sr. Alcalde que xa moveron as augas de sitio moitas veces e que o que 
van a facer agora é meter un sumidoiro e sacar as augas á rúa Pontevedra, 
porque non hai outra solución pois ó chover moitos días seguidos fórmanse 
charcos ó non absorber máis o terreo. 
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Segue o sr. Moldes Gómez no uso da palabra e pregunta si se van facer 
obras na rúa Parral. 
 
Contéstalle o concelleiro delegado de Obras de Parques e Xardíns, sr. Neira 
Ojea que hai unha petición dun particular para facer unha obra súa, que ó 
pedir licenza de obras tamén pediu a colaboración da Policía Local para 
cintar a zona para o paso dunha pala. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que quere facer 
unha pregunta respecto do túnel de Veigamuíños que se alaga, que a el 
chegoulle unha noticia de que o tubo que trae auga do arroio do Castro, que 
en teoría ten que ir á igrexa, na zona do Lidl hai un atasco porque alguén lle 
botou pedras e por iso é posible que a auga non pase, que si se podería ver si 
é verdade iso. 
 
Di o sr. Alcalde que é a primeira noticia que ten sobre ese asunto, que lle 
estrañaría porque é un colector de 600, que en calquera caso despois das 
trombas de auga do verán falou co responsable do Consorcio e lle pediu que 
analizara todas as rúas e que o que lle dixo foi que ese colector non daba 
ningún problema, que desaugaba ben, que de todas formas volverallo a dicir 
ao responsable do Consorcio para que o vaia a ver e que faga un 
seguimento. 
 
Concédeselle a palabra ó sr. Neira Ojea que fai uso dela para dicir que el ese 
día estivo alí e que cando subiu viu o tubo de 600 que recolle a auga da N-
120 e que o problema foi o colector que pasa por debaixo da vía, que ese día 
polo que fora atrancouse e botouna para atrás metendo a auga na ponte, que 
non foron ni as bombas nin a cantidade de auga que houbo, que esa auga foi 
ás bombas ó entrar na estrada, que o problema o xera o colector que pasa 
por debaixo da vía que ten fecais, sólidos, etc. e atráncase, que ese día 
limpouse o citado colector e xa non houbo problemas.        
 
Continúa o sr. Pérez Roca dicindo que unha das rúas do Polígono Industrial, 
ó carón da empresa Aluval, no medio da mesma hai unha arqueta fundida 
duns catro centímetros o que é perigoso para a circulación, que iso é 
competencia municipal polo que habería que levantar un pouco esa arqueta. 
 
Di o sr. Alcalde que se irá a ver mañá para arranxala. 
 
Remata o sr. Pérez Roca solicitando que se repoña unha luminaria que falta 
na rúa Real, dunha obra que se fixo no seu día e que xa está rematada, que 
hai unha zona escura entre as dúas seguintes e como agora é inverno habería 
que repoñela canto antes. 
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Di o sr. Neira Ojea que falta a fachada e que en oito ou dez días estará 
rematada. 
 
 
3.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 812/17 ata 
o núm. 922/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 30 de 
novembro e 14 e 21 de decembro 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. 812/17 ata o núm. 922/17 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
30 de novembro e 14 e 21 de decembro de 2017. 
 
Pide a palabra o sr García Yáñez para preguntar pola Resolución núm. 
894/17 relativa a autorización do pago do fondo social con respecto ao ano 
2016 das por axuda de fillos dos traballadores, que nunha comisión previa 
acordárase que aportaran a documentación que faltaba, e que simplemente 
pregunta si se aportou dita documentación. 
 
Di o sr. Alcalde que o acordo da Mesa de Seguimento foi na liña da 
Comisión, entón díxose o mesmo e pola Intervención pagouse o que se 
consideraba que había que pagar e o resto déuselle un prazo para que 
presentara a documentación pendente. 
 
Di o sr. García Yáñez que hai outra Resolución que lle chama a atención, 
ligada á pregunta que fixo con respecto ás traballadores sociais, é a núm. 
887/17 sobre o nomeamento dun letrado no Xulgado do Social nº 2 de 
Ourense, para defender ao Concello ante unha nova reclamación dunha 
traballadora de axuda no fogar. 
 
Di o sr. Alcalde que pode explicar moitas veces as cousas pero que non 
pode dicir cousas distintas, que é el o que lle di ás traballadoras, que teñen 
tempo traballado e que evidentemente son indefinidas, que vaian ao 
Xulgado porque o xuíz é o único capaz de determinar que son indefinidas, 
que non parece razoable que o Concello non se persoe no Xulgado porque 
senón cre que da sensación de falta de interés..              
 
Pide a palabra o sr. Moldes Gómez para preguntar pola Resolución núm. 
878/17, orde de paralización obras edificio na AR-13 Sur-13. 
 
Di o sr. Alcalde que ese asunto vai precisamente á Comisión de Obras, que 
xa está convocada, porque cre que xa está toda a documentación definitiva 
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para remitir á Confederación Hidrográfica e informarase na citada Comisión  
como vai quedar definitivamente o río, porque esixían que se lle dera 
solución técnica a todo o río para a autorización definitiva. 
 
Pide a palabra o sr. Pérez Roca para preguntar pola Resolución núm. 
876/17, orde paralización obras na Praza Piñeiro,2. 
 
Di o sr Alcalde que cre que se trata dunha terraza que se pechou por riba do 
lindeiro, que o martes na Comisión de obras informaralle mellor sobre este 
asunto. 
 
Antes de levantar a sesión polo voceiro do Partido Socialista, sr. Alonso 
Araujo, dáse conta á Corporación o que xa comentou aos voceiros, que 
mañá celébrase no Barco a Gala do Atletismo de Galicia, que é a primeira 
vez que a Federación Galega de Atletismo elixe ao Barco para celebrar esta 
Gala, que el estivo esperando a que a propia Federación, vía protocolo, 
fixera unha invitación á Corporación do Barco, pero que como non o fixeron 
pois dende a Concellería de Deporte queda a Corporación invitada a asistir a 
dita Gala.       
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, sendo as 20:17 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 FEBREIRO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 1 de febreiro de 2018, 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 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. 
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1º Aprobación das actas do Pleno das sesións celebradas os días 14 de 
decembro de 2017 e 11 de xaneiro de 2018.  
 

Pregunta o sr. alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 14 de decembro de 2017 e 11 de 
xaneiro de 2108, 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 Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a solicitude de compatibilidade para posto en 
actividade privada solicitada por Dª María Generosa Rochela Vilar 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 26 de 
xaneiro de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que ao ditame lido pola 
Secretaría só pode engadir que aínda que pareza inxusto, posto que  
realmente esa persoa está traballado dez horas pois ven dúas mañás á 
semana, a lexislación está aí e á vista do informe xurídico soamente hai que 
ratificar o dito na Comisión informativa. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que tamén lle parece inxusto porque son dez 
horas semanais pero que lle da a sensación de que vai a abrir as portas a 
recurso tras recurso, que o Concello ten que ser consciente diso, que por riba 
é avogada e os recursos non lle custan, e que ó final se saberá si ten dereito 
ou non ten dereito. Di o voceiro que tamén lle preocupa, por si puidera 
xustificar a súa petición, que no escrito a interesada di que vai a exercer a 
actividade privada noutro Concello podendo ser outro Concello dun partido 
xudicial distinto. Di o concelleiro que o seu Grupo vai votar a favor da 
proposta ó estar de acordo cos informes técnicos, e que tamén ten que 
agradecerlle ó Técnico que lea con claridade porque así se decatan os oíntes 
do que di.        

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que o tema xa se viu na Comisión e o voto do 
seu Grupo vai ser a favor, baseándose no informe técnico. 
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Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

1º Antecedentes 
1 Presentouse por Dª María Generosa Rochela Vilar  escrito solicitando a  
compatibilidade co exercicio da actividade de "asesoría xurídica 
(avogada)". Determina o enderezo da actividade (no municipio próximo 
de Quiroga), o réxime da actividade (por conta propia), o horario (que 
non coincidiría co horario que ten como empregada pública) e destaca 
que "en ningún caso a actividade privada de asesoría afectará directa ou 
indirectamente a actividade pública, prestándose especial atención ao 
manteñemento de ambas actuacións absolutamente separadas, realizándose 
ademais en términos municipais distintos." (R.E. de 21 de decembro de 
2017). 
 

2 Sobre dita solicitude emitiuse informe pola Secretaría Municipal con 
data 19 de xaneiro de 2018. 
 
2º Normativa aplicable 
-Constitución Española de 1978 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL). 
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas. 
Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, que aproba o Texto 
Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local 
(TRRL). 
Lei 7/2007, de 12 de Abril, do Estatuto Básico do Empregado Público 
(EBEP). 
-Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao 
Servizo das Administracións Públicas (LIPSAP). 
-Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal 
ao servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social e dos Entes, 
Organismos e empresas dependentes. 
Lei 39/2010 de 22 de decembro de Orzamentos Xerais para o exercicio 
2011. 
-Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das 
Entidades Locais (ROF). 
 
3º Consideracións legais e técnicas 
1ª O persoal interesado na compatibilidade desempeña, como persoal 
laboral indefinido por senteza xudicial (Sentenza recaídas no 
procedemento 91/2016 ) o posto de avogada do CIM a xomada parcial 
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(10 horas á semana) en horario de xoves a venres de mañá, 735,60 euros 
máis 122,60 euros da proporcional paga extra. 
 

2ª  A normativa básica no asunto que nos ocupa é a LIPSAP (bases do 
réxime estatutario da función pública ditadas ao abeiro do artigo 148.1.10 
da C.E.). 
 

Compre principiar sinalando que o desempeño dun posto de 
traballo na Administración será incompatible co exercicio de 
calquera cargo, profesión ou actividade, pública ou privada, que poida 
impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes 
ou comprometer a súa imparcialidade ou independencia (artigo 1.3 
da LIPSAP). 
 
3ª O artigo 2 da LIPSAP establece o seu ámbito de aplicación, 
comprendendo, segundo o apartado c): «el personal al servicio de las 
Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes». 
 

Ademais, tal e como recolle, de forma explícita, o artigo 2.2 da LIPSAP, 
o ámbito de incompatibilidades esténdese a todo o persoal, «cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo». 
 

Polo tanto a LIPSAP resulta de aplicación ao caso que nos ocupa. 
 

O principio xeral da normativa sobre incompatibilidades é que non cabe 
desempeñar un segundo posto ou actividade privado. 
 

Os artigos. 11 a 15 da LIPSAP dedícanse ao réxime das actividades 
privadas e o art. 16.4 establece que tras as limitacións dos artigos 
anteriormente citados, pode recoñecerse compatibilidade para 
actividades privadas, se a contía do complemento específico non excede 
o 30 % das retribucións básicas, excepto a antigüidade. 
 

Con carácter supletorio teranse en conta as prohibicións contidas para as 
actividades privadas nos artigos 9 e 11 do RD 598/1985, do 30 de abril. 
 
4ª Sobre o cumprimento dos requisitos esixidos para o desempeño dun 
segundo posto de traballo no sector privado como profesional-avogada da 
solicitante incumpriríase a LIPSAP concretamente as previsións dos 
artigos 11.1 e 12.1 a) ao estar a actividade profesional (avogacía) 
directamente relacionada coa actividade que desenvolve como avogada 
do CIM e ademais podería darse o caso de que puidera intervir como 
avogada en asuntos nos que estea intervindo ou tivera intervido nos 
últimos dous anos por razón do posto público e incluso que realizara 
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actividades profesionais para "persoas as que se estea obrigado a atender 
no desenvolvemento do posto público". 
 

Co establecemento destas limitacións a lei o que pretende é garantir que o 
exercicio das actividades privadas non impidan ou menoscaben o estrito 
cumprimento das funcións públicas, a imparcialidade e independencia 
do empregado público. Tal e como di a exposición de motivos da 
LPSAP: «la regulación de esta ley exige de los servicios públicos un 
esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo 
en este sentido un importante avance hacia la solidaridad, la 
movilización de la vida pública y la eficacia de la Administración».  
 

En palabras do TS (sentencia de 5-6-1979, previa á LIPSAP): «Las 
implicaciones que llevaría consigo una situación de duplicidad de 
intervenciones de un mismo técnico, tratando, por un lado, de defender 
los intereses de su cliente particular, y, al mismo tiempo, defender las 
necesidades y conveniencias del bien común, recogido en normas, planes 
y ordenanzas, determina un estado de tensión, al que forzosamente hay 
que eliminar, puesto que, aun en la hipótesis de que el técnico pudiera 
superar en todo momento las dificultades inherentes a unas posiciones 
profesionales tan encontradas, aun así, lo que no podría impedir es el 
espíritu de suspicacia de los demás, y la creencia en muchos de que esa 
posición privilegiada serviría para ejercer una competencia 
desequilibrada, con respecto a los compañeros de profesión. Es la 
propia naturaleza de las cosas la que, ante una situación dada, como la 
antes descrita, nos anticipa, si no la respuesta concreta del Derecho 
positivo, la evidencia de que alguna fórmula debe ofrecer éste para que tal 
situación inconveniente no llegue a producirse, o de acontecer, para que la 
misma sea eliminada; porque existen razones éticas y morales abrumadoras 
que fuerzan la solución de que un conflicto de esa clase no puede ser 
amparado por el Derecho; máxime cuando éste se mueve, entre otros, por el 
mecanismo de la desconfianza y de la cautela, que es lo que explica el 
sistema de recusaciones, incompatibilidades y prohibiciones, al servicio 
de los ideales de objetividad, neutralidad e imparcialidad, principalmente 
en las intervenciones de Autoridades y funcionarios»,  prestadas a personas 
a quienes se esté obligado a atender en el desempeño de puesto público». 
 

En desenvolvemento da Ley 53/1984 o Real Decreto 598/1985, de 30 de 
abril (supletorio) sinala no artigo 9: 
 

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero, 3, y once, 1, de la Ley 
53/1984, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con 
actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, cuyo contenido se 
relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda 
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financiera o control en el Departamento, Organismo, Ente o Empresas 
públicas a las que el interesado esté adscrito a prestar sus servicios». 
 
Logo de ver que competencia para resolver sobre a autorización da 
compatibilidade para un segundo posto ou actividade do sector privado 
corresponde, no caso da administración local , ao Pleno da Corporación, 
de conformidade co artigo 9 da LIPSAP e o artigo 22.2.q) da LRBRL. 

ACORDAMOS: 
 

1º Denegar a solicitude de compatibilidade instada por Dª María 
Generosa Rochela Vilar para actividade privada de "asesoría 
xurídica (avogada)". 
 

2º Notificar a presente á interesada con expresión do réxime de 
recursos. 
 
 
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 
estrada que vai a Godeval, o entrar na estrada de Cedie xunto á antiga caseta 
do garda, pon camiño particular e entón os vehículos torcen á dereita e 
métense en Tremiñá, que a semana pasada alí un trailer tivo moitas 
dificultades para saír, que lle preocupa porque ese camiño vai por riba das 
covas de Tremiñá, que se debería poñer unha sinal de que ese camiño non 
ten saída para que os vehículos non se metan ou tamén se podería falar con 
Cedie para que cambie o de carretera particular porque crea confusión. 
 
Di o sr Alcalde que daralle traslado á Policía Municipal para que estuden o 
asunto e aporten unha solución. 
 
Di o sr García Yáñez que o mesmo problema de "callejón sin salida" está 
nas Cortes, que xa é o terceiro camión que ve que ten que recuar ó chegar 
abaixo, que eses camións cando chegan á Cooperativa seguen para abaixo 
pensando que van en dirección ó grafito eque habería que poñer unha sinal 
de que non hai saída. 
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Segue o sr García Yáñez no uso da palabra e di que estase a producir un 
perigo no parque infantil da Casa Grande en Viloira,  xa que entran e saen  
coches e sobre todo os camións da Consellería de Medio Rural, e os nenos 
teñen a costume de xogar entre as árbores e o outro día un compañeiro del 
case atropela a un neno. Di que habería que falar coa Consellería para poñer 
algunha valla ou protección alí, é dicir buscar unha solución. Di o 
concelleiro que, por outra banda, incidindo no anterior Pleno onde se falou 
de intentar resolver os problemas de aparcadoiro que existen no barrio de Os 
Nidos, que tamén hai outro barrio que está moi conxestionado a nivel de 
aparcadoiro que é o barrio de San Roque, sobre todo no cruce de San Roque 
coa rúa Manuel Quiroga que hai uns edificios de varias alturas que cando se 
construíron non era obrigatorio facer parkings, que vive bastante xente alí e 
teñen problemas de aparcamento polo que van a aparcar a Viloira, á Carrúa 
ou incluso á zona da Gardería. Di que alí hai un solar polo que se baixaba 
para facer a pasarela, que se podería falar co propietario para adecualo un 
pouco, entrando pola rúa San Fernando e saíndo por aí, poderíase habilitar 
vinte ou vinte e cinco prazas escalonadas para facilitar un pouco a 
mobilidade dos veciños desa zona porque é a zona que menos parkings ten 
pois a maioría das casas non o teñen. Remata dicindo o sr García Yáñez que 
nesa zona se crean bastantes problemas sobre todo á entrada e saída da 
gardería, que o mencionado solar está en moi malas condicións, cunha valla 
que se está caendo, abandonado e que os donos igual o ceden como cando o 
deixaron para baixar cando se fixo a pasarela.  
 
Di o sr Alcalde que intentarán identificar aos donos dese solar porque cando 
se fixo a pasarela esa empresa estaba a punto de presentar proxecto para 
construír alí e ó comezar a crise deu suspensión de pagos. Di que o 
problema cando prestan un solar para aparcadoiro é que estea en mans dun 
banco ou da Sareb, pois lévanse máis de oito meses dende que se remitiu o 
convenio de cesión do solar que hai cerca da Garda Civil e aínda non o 
devolveron asinado. Di que vaise a intentar contactar cos donos do solar que 
di o sr García Yáñez, que lle parece ben pois estaría limpo e á entrada do 
pobo.        
 
Pide a palabra o sr Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que na rúa 
Río Mariñán está o asfalto esnaquizado polos camións bastante grandes que 
pasan e case é imposible circular cun coche, que xa sabe que estanse a facer 
alí obras pero que non sabe si hai máis obras que facer. 
 
Di o sr Alcalde que se está pendente de que pola Confederación 
Hidrográfica se conteste á última documentación que se remitiu e si a dan 
por boa xa definitivamente se intentará asinar un convenio para arranxar 
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todo o río, pero que en función de que iso vaia ou non vaira adiante está 
claro que haberá que arranxar todos os tramos que están mal. Di que a 
primeira obra que se vai licitar este ano é a da subvención dos camiños, que 
é de AGADER,  o asfaltado dende Tremiñá ata Xagoaza polo Mosteiro, e 
despois poderíase meter esa obra como de emerxencia porque non é só aí 
onde está a conexión do colector senón que tamén hai que arranxala en 
varios sitios máis abaixo, que non se explica porque está tan deteriorada 
pois o saneamento é novo, está feito dende que se meteu o saneamento 
integral do Barco. 
 
Segue o sr Moldes Gómez no uso da palabra e di que na rúa San Mauro, 
despois do bar Agarimo, hai unha baldosa solta na que a xente tropeza e 
tamén habería que revisar as baldosas da rúa Real que hai moitas 
deterioradas. 
 
Di o sr Alcalde que na rúa Real habíanse cambiado algunhas ó facer unha 
obra de saneamento a semana pasada, que se revisarán a próxima semana 
tanto as da rúa San Mauro como as da rúa Real. 
 
Pide a palabra o sr Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que quere 
saber si están xa en exposición pública a Ordenanza do servizo de depósito 
e recollida de residuos urbanos ou municipais e a Ordenanza da tenza e 
protección de animais de compañía.  
 
Di o sr Alcalde que están dende onte, que están na Sede Electrónica na web 
do Concello do Barco. 
 
Fai uso da palabra o sr Alonso Araujo para dicir que si que están na Sede 
Electrónica pero que segundo o que lle dixo o informático do Concello hai 
un problema de firmas electrónicas, que é un problema que tamén se da 
noutros organismos como a Xunta de Galicia, que hai que ignoralo e seguir 
ata entrar na Sede Electrónica. 
 
Di o sr Alcalde que igual habería que ampliar o prazo, que é a primeira vez, 
de acordo coa Lei de Transparencia, que se fai este debate previo por parte 
da cidadanía e interesa que participe canta máis xente mellor. Di que hai que 
buscar unha solución para que a xente teña a posibilidade de expoñer as súas 
opinións.       
 
Infórmase por esta Secretaría que a cidadanía ten a oportunidade de 
participar remitindo as súas opinións a un correo electrónico que sae no 
anuncio de exposición pública, que é  da Técnica de Medio Ambiente, ou 
tamén polo Rexistro Xeral. 
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Pide a palabra o sr Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que está aínda 
por resolver o tema da cesión dos terreos por parte do concello entre a Finca 
da Cruz (Pinar do Pega)  e o Cemiterio  e que lle preocupa a situación de 
ruína que presenta o inmoble e pregunta cando se solucionará o tema e que 
pasaría se houbera un problema de seguridade con dito edificio e de quen 
sería a responsabilidade. 
 
Contéstalle o sr Alcalde que se vai a resolver da única forma que entende el 
que se pode facer, é dicir, executar subsidiariamente a orde dada no seu día 
porque se chegou a ter presupostado un diñeiro ó haber un acordo 
económico coa propiedade para quedarse o Concello con el, pero non se 
poido levar a cabo porque a propiedade non presentou a documentación 
correspondente para demostrar que era seu. Di o sr Alcalde que xa lle dixo o 
outro día aos técnicos de departamento de Obras que se iniciaran os trámites 
para facer a execución subsidiaria á maior brevidade posible, que non se 
pode seguir esperando máis. 
 
Pregunta o sr Pérez Roca en relación cá árbore que ían a cortar polo muro. 
 
Di o sr Alcalde que a árbore está en propiedade municipal, que é unha pena 
cortalo que cando se arranxe o da casa verase a situación e analizarase con 
máis calma o muro verase si hai que quitalo ou non. 
 
Prosegue o sr Pérez Roca e di que lle preocupa a seguridade e que cre que 
sería conveniente o estudio e implantación nos semáforos actuais de sinais 
sonoras acústicas para que os peóns poidan pasar cando está en verde. Di o 
concelleiro que llo comentaron algunhas persoas que ven pouco e a sinal 
acústica facilitaríalle o paso, ademais que tamén hai persoas que están 
paradas diante do semáforo e inconscientemente pasan aínda que estea o 
semáforo en vermello. 
 
Di o sr Alcalde que o ano pasado solicitouse unha subvención para 
accesibilidade, para un ascensor na Escola Infantil que non ten, e ó final non 
a concederon porque non se alcanzara os puntos necesarios, pois se ve que 
un ascensor nunha gardería non era suficientemente importante, que o 
criterio fundamental era o número de usuarios que se beneficiaban desas 
actuacións de garantir ou mellorar a accesibilidade, que loxicamente na 
Escola Infantil o número de usuarios é moi cativo. Di que para solicitar esa 
subvención tiveron que presentar un plan de accesibilidade e nese plan ía 
que no ano 2017 poñeríase ascensor na Escola Infantil e no ano 2018 
poñeríanse sinais sonoras nos semáforos do Concello, que polo tanto é un 
proxecto que se ten para facer este ano.          



 
 
 

10 
 

 
 
3.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 923/17 ata 
o núm. 951/17 e de 1/2018 ata 70/2018 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 12 e 18 de xaneiro de 2018.  
 

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. 923/17 ata o núm. 951/17 e dende o núm. 1/2018 ata o núm. 
70/2018 e das actas da Xunta de Goberno Local de 12 e 18 de xaneiro de 
2018. 
 
 
4.- Dación de conta da sentenza recibida no procedemento ordinario 
758/2017  
 
A Presidencia dá conta da sentenza recaída no Procedementos Ordinario 
758/2017, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, sendo as 19:30 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario acctal, dou fe. 
 
O secretario  acctal,                                      O alcalde  
 (Resolución D.X.A.L.   
      de 23/06/2014) 

 
 

José de Lis Santos-Ascarza                          Alfredo L. García Rodríguez 

 
 



 
 
 

1 
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 1 DE MARZO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:00 
horas do 1 de marzo de 2018, 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. 
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1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 1 de febreiro 
de 2018.   
  
Pregunta o sr alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 1 de febreiro de 2018, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación do crédito extraordinario 
01/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 23 
de febreiro de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que practicamente xa está 
todo explicado no ditame que leu o Secretario en funcións, que simplemente 
hai que dicir que é un crédito extraordinario xa que aínda non se dispón dos 
orzamentos aprobados para o ano 2018 e hai que proceder por este método a 
habilitar esta Partida de 150.000€ que servirá para cofinanciar o pavillón 
polideportivo do colexio Julio Gurriarán xunto coa Consellería de  Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que en principio o seu Grupo está a favor aínda que 
quere facer unha serie de puntualizacións. Di que nesa pista polideportiva o 
Concello vai investir 150.000€ máis o chan, a Consellería vai investir sobre 
214.000€ e as partidas á baixa que se poidan dar redundarán na propia pista 
polideportiva, que a el, aparte de votar a favor porque é un ben para os 
rapaces e para a educación do pobo, sobre todo por ser a única escola que 
non tiña pavillón polideportivo e tiña que facer as actividades deportivas ao 
campo libre ou baixo dun cobertizo, o que lle preocupa é que estase 
financiando á Xunta ou sexa que a Administración Local financia á Xunta 
para facer un polideportivo educativo e non se sabe, que polo menos el non 
o atopou, quen vai ser o propietario dese pavillón polideportivo, si a Xunta 
ou o Concello, que pensa que tería que ser o Concello polo que aporta.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que como xa fixeron na Comisión de Facenda o 
voto do seu Grupo vai ser a favor, esperando que así o colexio Julio 
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Gurriarán teña o pavillón que se merece, e que dende o seu partido fixeron  
traballo coa Consellería para que se realizase dito pavillón. 
 
Di o sr Alonso Araujo que o pavillón será do colexio Julio Gurriarán 
evidentemente e que o Concello aparte de poñer o diñeiro vai dispor dese 
pavillón fóra do horario lectivo fóra das actividades que teñan programadas, 
e incluso nos fins de semana, é dicir que o beneficio vai ser tanto para o 
propio colexio como para o Concello que o necesita bastante ó estar 
dependendo doutras instalacións sobre todo para actividades das escolas 
deportivas. 
 
Di o sr García Yáñez que se terá un acordo de uso, que iso lle preocupa pois 
hai no Barco edificios das respectivas Consellerías que se intenta recuperar 
porque se lle cedeu o terreo e é dificilísimo recuperalas, como o edificio dos 
xulgados vellos que se levan xa tres anos intentándoo, por iso deberíase 
recoller no acordo que si hai traslado do colexio a propiedade revertera 
automaticamente no Concello, non só unha cláusula de uso senón esa 
reversión automática se a Consellería non usara o pavillón. 
 
Di o sr Alcalde que non hai que poñer nos convenios aquilo que ven 
marcado pola Lei, que si un colexio deixa de prestar a función que ten, 
automaticamente, o Concello pode pedir a reversión. Di que é certo que ás 
veces pódense dar determinadas circunstancias que non deixan outra 
escapatoria que facer unha negociación, por exemplo no tema do edificio 
dos xulgados que é o punto onde se está agora, porque a reversión xa non é 
viable dende o punto de vista legal, pero que non houbo ningún problema 
coa reversión da Casa Río Cigüeño, que era un ben municipal feito cos 
cartos da Xunta. Di que os colexios os fai sempre Educación e que os 
solares os poñen os Concellos e unha vez feitos por Educación entréganos 
aos Concellos de novo, que por iso precisamente os Concellos manteñen os 
colexios. Di que hai un convenio asinado entre a FEGAMP e a Conbsellería 
de Educación para que os Concellos poidan usar todas as instalacións 
escolares fóra do horario escolar e sempre e cando non prexudique ó 
desenvolvemento ordinario do día a día escolar, que en calquera caso non 
sería a primeira instalación escolar que cando pecha o Concello reclama a 
reversión  e iso é legal. 
 
Di o sr García Yáñez que o Alcalde di que non é necesario incluír a 
reversión no acordo pero que aquí hai unha modificación substancial que é 
que o Concello aporta cartos. Di o concelleiro que ademais ese pavillón está 
situado nunha zoa chea de instalacións deportivas, como son sete pavillóns 
polideportivos, un campo de fútbol, unhas pistas deportivas, unha pista de 
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tenis, outra de pádel que se vai a facer e ata dúas piscinas, que non é un 
problema de necesidades pois pensa que están bastantes cubertas. 
 
Di o sr Alcalde que para nada están cubertas que a día de hoxe pódese 
desenvolver toda a planificación deportiva que ten o Concello pero moi 
xusta, que ese pavillón venlle ben tamén ao Concello, que esa é a razón pola 
que se decidiu por parte de todos os grupos municipais cofinanciar ese 
pavillón. Di o Alcalde que está de acordo co voceiro de Riada de que os 
Concellos ás veces subvencionan a outras administracións e que se decide 
facelo para que esas infraestruturas saian adiante. Remata dicindo o sr 
Alcalde que evidentemente ese pavillón vaille a prestar un servizo 
importante ó Concello para os servizos deportivos porque se está xusto de 
horas, están todos os pavillóns a tope, incluso estanse a facer actividades das 
escolas deportivas municipais en edificios do Concello.          
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos extraordinarios nº 1/2018, financiado con cargo ao remanente 
líquido de tesourería resultante da liquidación do exercicio anterior, de 
acordo co seguinte resumo: 
 

PARTIDAS DE GASTO 
Partida              Concepto                                              Proxecto          Importe 
320/75000   Transferencia capital obras pista deportiva  
                    cuberta CEIP Julio Gurriarán                                2018-1         150.000€                 
 
PARTIDAS DE INGRESO 
Partida                     Concepto                                                         Importe 
870.00        Remanente de tesourería para gastos xerais                           150.0000 € 
     
SEGUNDO.– Expoñer o expediente ao público mediante anuncio 
inserido no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, por prazo de 
quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e 
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase 
definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen 
reclamacións, en caso contrario o Pleno disporá dun prazo dun mes 
para resolvelas. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación adhesión do concello ao 
protocolo "Concellos Doing Business Galicia". 
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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 23 
de febreiro de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que dentro desas iniciativas 
que tenden á creación de emprego loxicamente o Concello do Barco non se 
vai quedar atrás, e que por iso se trae ó Pleno a adhesión ao Protocolo Doing 
Business asinado pola FEGAMP e a Xunta de Galicia para fomentar a 
implantación e fixación de empresas en Galicia. Di que xa en anteriores 
Plenos modificáronse as ordenanzas do IBI, do IAE e do ICIO na que se 
plantexaba a posible bonificación de ata o 95% no caso de que empresas de 
nova implantación puideran xerar empregos novos.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que este tema xa se discutiu bastante en varias 
comisións informativas e que dálle a sensación de que é unha manobra da 
Xunta para combater a deslocalización que se está a producir en Galicia de 
empresas ata o norte de Portugal, que o goberno galego deuse conta de que 
o chan e as condicións de instalación de industrias no norte de Portugal era 
moi competitiva e había que buscar algunha fórmula á que as empresas se 
puideran acoller para intentar que quedaran en Galicia. Di o concelleiro que 
se fala de que de Cataluña se van as empresas pero que de Galicia tamén se 
marchan, que de Cataluña será polos problemas políticos pero aquí parece 
ser que no norte de Portugal se levan instalado máis de 100 empresas que 
antes estaban en Galicia ou que ían a ampliar instalacións. Di o voceiro que 
con este Protocolo se crea emprego e que ben vido sexa pero que lle 
preocupa que XESTUR, que xestiona o chan industrial, non fala de abaratar 
moito o solo industrial para facelo competitivo, que habería que facer un 
seguimento posto que organismos deste tipo xa houbo en Galicia, pois ó 
final dos anos setenta e principios dos oitenta a Deputación creou o 
INORDE e nos venderon que era un organismo especial para a promoción 
das empresas que se instalaran na provincia de Ourense e ó final as que se 
instalaron o fixeron ó redor de Ourense e nin no Barco nin en Valdeorras 
vimos ningunha instalación promovida polo INORDE. Di o sr García Yáñez 
que el vai votar a favor e que confía en que poida ser unha medida que 
axude nun momento de crise económica, nun momento de moita falta de 
traballo, pero que si que se lle fará un seguimento non próximos tres ou 
catro anos para ver cantas empresas se instalan de verdade e como se 
distribúe esa instalación e si é un canto ás bandeiras denunciarase o acordo. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que xa se viu na Comisión este tema e unha vez 
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visto o informe emitido por Secretaría e vendo os beneficios que suporán 
para o Concello o seu voto vai ser a favor.  
 
Di o sr Alonso Araujo que o prezo do solo do polígono industrial baixou 
bastante. 
 
Di o sr Alcalde que baixou exactamente o 50%, que no Polígono da Raña 
estaba a 54€ e agora está a 27€ o metro cadrado. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

Antecedentes 
 

1 A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias 
(FEGAMP) asinaron, con data 10.10.2017, un protocolo xeral de actuación 
para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a 
creación da iniciativa " Concellos Doing Business Galicia ". 
 

2 Con data 13.12.2017, asinouse entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP 
unha addenda ao protocolo anterior. 
 

3 O protocolo anterior, ten por obxecto establecer un marco de colaboración 
entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de 
xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación 
e fixación de empresas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

4 A tal efecto, os Concellos que se adhiran ao protocolo, deberán, a través 
do pleno da Corporación, modificar as súas ordenanzas reguladoras do IBI, 
IAE e ICIO, introducindo bonificacións, de ata o 95% da cota do imposto, a 
favor de persoas ou empresas que desenvolvan actividades económicas e 
inmobles, obras ou instalacións, nas que se desenvolvan actividades 
económicas, sempre que se trate de novos inmobles ou actividades ou da 
ampliación das existentes, e se creen postos de traballo. Así mesmo, os 
Concellos adheridos se comprometen a fixar prezos competitivos das 
parcelas de solo empresarial da súa titularidade, e á posibilidade de bonificar 
ou non suxeitar aos autónomos e empresas que pretendan implantar ou 
ampliar no  termo municipal un establecemento empresarial, ás taxas de 
apertura e por prestación de servizos urbanísticos, así coma a resolver as 
licenzas de obra maior nas que o peticionario sexa unha empresa ou 
autónomo para a construción dunha edificación destinada á primeira 
implantación dunha actividade, nun prazo máximo de 30 días naturais. As 
medidas fiscais deberán manterse cando menos 3 exercizos orzamentarios. 
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5 O Concello xa adoptou varias das medidas sinaladas. Así, xa se teñen 
modificado as ordenanzas do IBI, IAE ( BOP núm. 285 de 17.12.2017 ) e 
ICIO ( pendente de aprobación definitiva ). 
 

6 A adhesión ao Protocolo suporá os seguintes beneficios para o Concello: 
- Discriminación positiva na concesión de subvencións destinadas a 
investimentos e gastos nos eidos industrial, do emprego e do 
emprendemento, cando sexan convocadas en concorrencia competitiva, 
establecendo un criterio a favor dos concellos Doing Business que supoña, 
cando menos, o 20% do total. 
- A integración do solo industrial da súa titularidade no Observatorio de 
Solo Empresarial creado pola Xunta de Galicia co fin de centralizar a 
información relativa á oferta de inmobles empresariais ( naves, parcelas, 
oficinas, viveiros de empresas...) e ofrecer ás empresas e emprendedores 
unha localización en Galicia para o desenvolvemento da súa actividade. 
- A creación dunha marca territorial asociada ao Doing Business. 
 
Por todo o anteriormente exposto 
 

ACORDAMOS: 
 

1.- A adhesión do Concello do Barco de Valdeorras ao protocolo xeral 
de actuación para fomentar a implantación e fixación de empresas en 
Galicia mediante a creación da iniciativa " Concellos Doing Business 
Galicia " . 
 

2.- Notificar o presente acordo á Federación Galega de Municipios e 
Provincias. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación adhesión á Central de 
Contratación da FEMP 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 23 
de febreiro de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase de facer aforro 
tanto a nivel de facturación de enerxía que consume o Concello como sobre 
todo un aforro a nivel de traballo día a día na execución, que se conseguiría  
a partir dunha contratación que se faría co subministrador, neste caso Gas 
Natural-Unión Fenosa, e unha vez ratificada esa adhesión o Concello xa 
podería asinar co subministrador un contrato máis vantaxoso no que aporte 
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un aforro estimado dun 4% aproximadamente do que se factura e aparte 
conseguirase esa famosa factura única que podería ser global ou podería ser 
por áreas de actividade en función da necesidade que se estime no seu 
momento, o que permitiría pasar desas máis de cento corenta facturas 
mensuais que recibe o Concello a unha, cinco ou seis, que terán que vir 
loxicamente desglosadas. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que está a favor pero con certos reparos, que está a 
favor polo aforro do 4% pero que si que se falou en comisións que habería 
que sondar outras medidas que se poderían tomar, que o Alcalde falaba de 
contratar varias empresas para distintos sectores do pobo ou contratar a 
electricidade por tramos, para que fora máis competitiva, que tamén se falou 
do sistema da facturación que nos últimos anos aparecen facturas que veñen 
moi atrasadas, como por exemplo do ano 2016 de Gas Natural-Fenosa, polo 
que o voceiro propón que o sr Alcalde, como presidente da FEGAMP, 
intente chegar a un acordo para propoñer ao Goberno algún cambio 
lexislativo no pago das facturas, que así como o Concello está obrigado a 
pagar as facturas nun prazo determinado que tamén se obrigue ás empresas 
de servizos que facturan á Administración a que teñan un prazo de 
execución. 
 
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 baseándose 
sobre todo nos beneficios de contratación do subministro de electricidade en 
alta e baixa tensión polo acordo que hai coa FEMP.  
 
Di o sr Alcalde que a Lei é clara e di que ó mes seguinte á prestación do 
servizo hai que pasar a factura, pero que non o di para as grandes empresas 
senón para todas, porque non só solo as grandes empresas as que se retrasan 
na presentación de facturas, que a Lei tamén di que é ilícito o 
enriquecemento por parte das administracións, é dicir que si unha persoa 
pasa unha factura tarde e esa factura responde a un servizo, evidentemente 
prestado, hai que pagala aínda que a presente tarde e a Lei diga que ó mes 
seguinte hai que presentar a factura, que ó final éntrase nunha espiral que 
non ten solución. Di que o que non se pode facer é no pagarlle a Fenosa una 
factura por presentala tarde e por contra pagarlle a outra empresa pequena 
que tamén presenta tarde unha factura, que pensa que ese tipo de cousas van 
a mellorar substancialmente pero que iso non quita que haxa que vir a 
recoñecementos extraxudiciais de crédito, como  por exemplo facturas de 
novembro e decembro que van vir con máis dun mes de retraso, que iso 
entra dentro da normalidade administrativa. Di o Alcalde que en relación 
coas facturas do ano 2016 das que fala o sr García Yáñez, é outro problema, 
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que esas facturas non se quixeron pagar ó non estar de acordo coa 
facturación e ó final eles tiñan parte de razón e o Concello tamén. Remata 
dicindo o sr Alcalde que todo este asunto é un tema moi complexo e que hai 
que ir avanzando con decisións como a presente para mellorar o servizo que 
se presta aos cidadáns.    
 

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

PRIMERO: La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la 
creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por 
el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos 203 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 

SEGUNDO: El Concello de O Barco de Valdeorras está interesado en la 
utilización de la Central de Contratación creada por la FEMP.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del 
referido Texto refundido y siendo de interés para esta Entidad la utilización 
de la Central de Contratación de la FEMP, el Pleno de la Corporación del 
Concello de O Barco de Valdeorras, ACUERDA 
 

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin 
de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte y sean 
de interés para este Ayuntamiento, de conformidad a las condiciones y 
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco 
que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de 
los mismos.  
 

SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP, en 
concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la realización de los actos y la 
formalización de los documentos que sean precisos en orden a la 
efectividad del presente acuerdo. 
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CUARTO.-  Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de 
Municipios y Provincias a los efectos oportunos. 
 
 
5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola empresa CEDIE. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 23 
de febreiro de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que a empresa CEDIE 
presentou un proxecto de adecuación de espazos interiores da nave situada 
na zona de A Proba e o que solicita, ó estar a nave implantada nun terreo 
industrial, a bonificación que está prevista na Ordenanza do ICIO para as 
zonas cualificadas como industriais, dado que a nave está en zona industrial 
pois loxicamente o arquitecto emite un informe favorable correspondéndolle 
o 95% de bonificación, que é así como está estipulado na vixente 
Ordenanza. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que el está en desacordo en certos aspectos, que viu 
na Comisión informativa o informe do Arquitecto pero que non viu o 
proxecto de obras, que non apareceu na Comisión e que ademais había un 
informe da fiscalización de Intervención no que dicía que faltaba o 
preceptivo informe sobre o cumprimento da Ordenanza. Di o concelleiro 
que si é para fomento de emprego terán que dicir canta xente van a 
contratar, que emprego se vai crear con esa obra, e que si é de interese social 
pois que especifiquen de que interese social se trata. Di que se non se aclara 
como se concreta ese interese social e cantos postos de traballo se van a 
crear, polo que el vaise a opoñer a que esa empresa que ten que pagar pola 
obra 6.000€ de ICIO, que máis ou menos é o que financia o Concello a 
moitas ONGs só vai pagar 300€, vaise a aforrar 5.700€ sen xustificar, que el 
non pon en dúbida que non o vaian a facer pero que o digan, que o Concello 
intenta ser transparente. Di o voceiro que votaría a favor de boa gana si de 
verdade crean emprego ou hai algún interese social concreto, que sexa 
tanxible, pero é que non viu ningún papel na Comisión referente ao proxecto 
en si, que volve a repetir que hai un informe de fiscalización asinado pola 
Intervención de fecha 9 de febreiro de 2018 onde di que "deberá 
acompañala o suxeito pasivo dun informe respecto ó cumprimento das 
condicións establecidas na presente ordenanza. Neste senso advírtese por 



 
 
 

11 
 

quen subscribe que non consta no expediente dita acreditación ou ben non 
se achega coa solicitude de informe a este departamento", que si ve iso 
votará a favor e senón votará en contra e por riba pedirá un informe xurídico 
ao secretario sobre si está de acordo á Lei ou non, que en principio vai votar 
en contra por falta de información.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que van votar a favor como sempre que os 
informes técnicos son favorables e van seguir na mesma liña. 
 
Di o sr Alonso Araujo que quere aclarar que o proxecto si é certo que na 
Comisión non estaba enriba da mesa pero que cando xurdiu a dúbida foise a 
buscar onde o arquitecto e se revisou na mesa, que en todo caso tampouco 
débese dubidar da credibilidade do arquitecto, que emitiu un informe no que 
estima que segundo a ordenanza que está en vigor procede esa bonificación 
do ICIO. 
 
Di o sr García Yáñez que hai un informe de Intervención que di que falta 
algo.  
 
Di o sr Alcalde que cre que hai unha confusión non intencionada pero que 
non deixa de ser unha confusión. Di que se modificou fai dous meses a 
ordenanza fiscal do ICIO para darlle os mesmos beneficios que tiña o solo 
industrial ao resto do termo municipal. Di o Alcalde que o convenio Doing 
Business aprobado nun dos puntos anteriores, viña a dicir que había que 
bonificar o ICIO, o IBI  e o IAE no solo industrial en función da xeración de 
emprego, polo que cando se crearan máis de vinte postos de traballo a 
bonificación sería do 95% e así sucesivamente ata abaixo e que o Concello 
do Barco así bonificou o IBI e o IAE, se ben o ICIO xa estaba bonificado 
para todas as instalacións e obras que se fixeran en solo industrial, e que 
dende fai oito ou dez anos xa existe esa bonificación do 95% sen ningunha 
condición, e dicir, só polo feito de facer inversións nos polígonos, e así se 
fixo primeiro para o Polígono da Raña e despois, cando CEDIE desenvolveu 
o solo industrial do polígono industrial, se ampliou e modificou esa 
ordenanza fiscal para todos os solos industriais do termo municipal do 
Barco e esa é a ordenanza que está en vigor hoxe. Di, tamén, que fai dous 
meses falouse de que non tiña sentido que puidera haber unha inversión no 
Polígono da Raña, que creara 7 ou 15 postos de traballo, e ter unha 
bonificación do 75% e que si se fixera unha inversión no casco urbano con 
outro tipo de negocios ou actuacións que tamén creara 7 postos de traballo, 
non se lle bonificara nada, pois iso non era xusto polo que se decidiu 
modificar a ordenanza fiscal, que aínda non entrou en vigor, pois non 
rematou o prazo de exposición pública.  
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Di o sr Alcalde que nesa modificación decidiuse, de mutuo acordo, non 
tocar a bonificación que xa tiña o Polígono porque parecía inxusto que si 
unha empresa de alí tiña unha bonificación agora se lle quitara ou minguara 
e que se decidiu deixar a bonificación do 95% para todas as inversións nos 
polígonos industriais e manter o do fomento de emprego noutras 
circunstancias, é dicir, noutros solares, baixos ou propiedades. Continúa 
dicindo, que a normativa que existe ó día de hoxe no Barco, a que está en 
vigor, solo fala dunha bonificación do 95%  no solo industrial e non fala de 
máis e que se levan oito ou dez anos bonificando isto. Di o sr Alcalde que a 
coletilla da que fala o sr García Yáñez a pon a Interventora en todos os 
informes emitidos para calquera bonificación de ICIO concedida e tamén 
dicir que o proxecto está no Concello e que hai un informe do Arquitecto 
municipal que di que se axusta á concesión da bonificación e que el non vai 
a emendar o informe do Arquitecto.  Remata dicindo o sr Alcalde que para 
el as cousas están clarísimas cando hai dous informes que din que procede a 
bonificación solicitada. 
 
Di o sr García Yáñez que os técnicos tamén se poden equivocar e que dende 
que el está na Corporación o criterio para votar a favor das solicitudes de 
bonificación era porque se pensaba que se axustaban á Ordenanza, pero que 
neste caso el ten unha dúbida segundo o informe da Intervención que é 
contrario por non axustarse á Ordenanza, polo que votará en contra. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García)   
e un en contra (do concelleiro García Yáñez) 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 
bonif icación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
6º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a delegación na Administración Xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia, das competencias relativas á convocatoria e 
desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes 
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categorías do seu corpo de Policía Local e as prazas de auxiliares de 
Policía Local ou as de vixiantes municipais.   
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 23 de febreiro de 
2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que a organización dos 
procesos selectivos para  a policía local supón unha dedicación importante 
de recursos económicos e sobre todo de recursos humanos, polo que 
considera beneficioso adherirse ó convenio da Xunta de Galicia en virtude 
do cal se fará cargo da organización deses procesos selectivos, entendendo 
que unicamente suporá para o Concello do Barco vantaxes. 
  
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que el non ve tanta vantaxe sobre todo porque este 
convenio representa perder autonomía municipal. Así, di  que si por unha 
banda externalízanse os servizos e por outra as poucas competencias que 
deixou a Xunta coas últimas leis que aprobou, máis o Ministerio de 
Facenda, os concelleiros van quedar para chegar ó Pleno e simplemente ver 
as empresas que se presentan e aprobalas, como fan os americanos. Di o 
concelleiro que non é nada difícil facer un concurso cando ó mellor hai unha 
praza cada vinte anos, que si son dúas xuntas é máis fácil aínda e que el se 
opón simplemente por unha perda de autonomía municipal.      
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que o seu voto vai ser a favor xa que non supón 
ningunha obrigación económica para o Concello xa que a Administración da 
Comunidade Autónoma asume todos os gastos.  
 
Di o sr Alonso Araujo que discrepa en canto ao de perder autonomía, que 
non se perde senón se delega autonomía sobre todo aproveitando a sinerxía 
que neste caso nos dan a oportunidade de que o persoal do Concello siga a 
traballar no seu día a día e non teña que dedicarse a ese proceso que é 
bastante complexo, pois cando se ten celebrado ten unha dificultade 
importante pois non é igual que outro tipo de procedementos selectivos. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, 
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Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García)   
e un en contra (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
Antecedentes 
 
1 Por resolución da Alcaldía, de data 31.05.2017,  aprobouse a oferta de 
emprego de emprego público do Concello do Barco de Valdeorras para o 
ano 2017, publicándose no BOP da Provincia de Ourense núm. 140 de 
20.06.2017 e no DOG núm. 119 de 23.06.2017. 
A oferta inclúe, entre outras, a seguinte praza: 
Unha praza de funcionario de carreira, pertencente á escala básica, categoría 
de policía do corpo de Policía Local do Concello do Barco de Valdeorras 
que está integrada no grupo C, subgrupo C1. 
 

2  Dispón o artigo 32.6 e 7 da Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de 
policías locais: 
 

“Artigo 32. Principios do sistema de selección.  
(…) 6. Os concellos poderán solicitar á consellería competente en materia 
de seguridade a colaboración na realización das probas de selección para o 
ingreso, ascenso ou promoción aos corpos de Policía local na forma que 
regulamentariamente se estableza.  
7. Así mesmo, a Xunta de Galicia poderá asumir a convocatoria das prazas 
vacantes e, no seu caso, a formación e o período de prácticas naqueles 
concellos que así o acorden mediante os oportunos convenios de 
colaboración.” 
 

3  A vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, aprobou o Decreto 115/2017, do 17 de novembro ( DOG. núm. 
222 do  22.11.2017 ), polo que se regula a cooperación da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos 
membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de 
policía local. 
En virtude dese Decreto a Administración autonómica asumirá a 
convocatoria das prazas vacantes dos corpos de policía local dos Concellos 
que así o soliciten, incluídas, de ser o caso, as de auxiliares de policía local. 
A cooperación deberá formalizarse a través dun convenio, cun prazo de 
vixencia de catro anos, mediante o cal o Concello delegará na 
Administración xeral da Comunidade Autónoma todas as súas  
competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos 
selectivos para o acceso á categoría ou categorías do seu corpo de policía 
local que se determinen no propio convenio, incluída, de ser o caso, a de 
auxiliares de policía local. 
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O convenio non suporá ningunha obriga económica para o concello e a 
Administración xeral da Comunidade Autónoma asumirá todos os gastos 
que comporte a organización dos procesos selectivos unitarios e percibirá, 
correlativamente, os ingresos derivados das taxas pola participación neles, 
de acordo co establecido na lexislación de taxas da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
 

4 Logo de ver a complexidade e dedicación de recursos municipais que 
precisan os procedementos de selección de policías locais polo número de 
probas esixidas e o número de aspirantes que se presentan a estes procesos. 
 
ACORDAMOS: 
 

1.- A delegación, na Administración Xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia, das competencias relativas á convocatoria e 
desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes 
categorías de seu corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de 
policía local e as de vixiantes municipais, por todo o tempo de vixencia 
do Convenio ao que se refire o apartado seguinte. 
 

2.- Facultar ao Sr. Alcalde para a firma do Convenio tipo para a 
asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para 
o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de Policía local e as 
prazas de auxiliares de policía local e as de vixiantes municipais. 
 
 
INCLUSIÓN POR VÍA DE URXENCIA 
 
Di o sr Alcalde que obra en poder dos voceiros copia do expediente, para 
incluír por urxencia, dun suplemento de crédito por importe de 278.189,37€, 
e dun recoñecemento extraxudicial de crédito de 226.489,37€.  
 

Di o sr García Yáñez que non ten constancia dese expediente. 
 

Di o sr Alcalde que se enviou por correo electrónico esta mesma mañá aos 
voceiros. 
 

Di o sr García Yáñez que non o viu, que estivo toda a mañá polo Concello. 
 
Acórdase por maioría absoluta dos asistentes, en votación ordinaria, a 
inclusión na orde do día do seguinte asunto: 
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7º Aprobación inicial suplemento de crédito núm. 1/2018 
 

Di o sr Alcalde que como xa se deu conta na Comisión de Facenda, estase a 
piques de rematar a liquidación, que coa fusión de bancos creáronse 
problemas de duplicidade de contas, etc., o que implica que hai que 
depuralo todo para remitir as contas a Madrid, que hai remanente suficiente 
e xa se incorporaron os 150.000€ do Colexio Xulio Gurriarán. Di  que o 
expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito estaba xa rematado 
dende fai catro ou cinco días e que son todas as facturas que tiveron entrada 
dende o 1 de xaneiro  ata o día de hoxe, que non se poden pagar polo  
sistema ordinario e ten que vir a Pleno, e que, como xa dixo ó principio, os 
voceiros teñen no correo todo o expediente, é dicir, relación de facturas, 
informe de Intervención etc. Di que se xerou máis crédito porque hai 
algunhas cuestións que aínda non se puideron rematar, concretamente a 
locomoción de auxiliares de axuda a domicilio do 12 de decembro do 2017  
que non está rematado o expediente pero xa se deixa crédito para que non 
haxa que esperar a que se xere crédito, que tamén están as subvencións 
deportivas de transporte e eventos pendentes de presentación de 
documentación por parte dalgúns clubs para a aprobación do expediente 
completo e que o mesmo pasa con algunhas asociacións culturais e Anpas; e 
que tamén figura unha cantidade aportada polo Concello para o canon de 
depuración correspondente ó ano 2016. Di o Alcalde que todo o explicado é 
o que conforma o expediente que se trae ao Pleno e que, como xa dixo, se 
remitiu aos voceiros por correo electrónico, que asume o compromiso de 
que cada vez que mande un correo electrónico chamar tamén por teléfono 
para ter a comprobación de que se recibiron e se leron os correos polos 
destinatarios.      
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
di que si a Intervención está de acordo el tamén, que sempre estiveron a 
favor de pagar as facturas e que seguen dicindo o mesmo que o sr Alcalde 
dende a FEGAMP tería que potenciar un sistema neste tema das facturas. 
 

Di o sr Alcalde que iso non ten arranxo, que agora hai facturas do 2 de 
xaneiro e para pagalas teñen que vir aquí. 
 

Di o sr García Yáñez que si o outro día estivo co sr Abel Caballero e co 
Ministro de Facenda e chegaron a un acordo para unha cousa que parecía 
que era imposible, entón habería que traballar neste tema, que é un traballo 
inxente e desagradable estar entre facturas atrasadas, que habería que 
convencer ao Ministro de Facenda, que son eles os que lexislan, que cree un 
regulamento para que poña un pouco de racionalidade nos concellos e non 
só no control das contas e do déficit. Remata dicindo o sr García Yáñez que 
vai votar a favor porque as facturas hai que pagalas.   
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Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

Logo e ver o expediente formado, no que constan: 
- Providencia de Alcaldía de data 28.02.2018 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Informe de fiscalización da intervención de data 28.02.2018 

 

ACORDAMOS: 
 

1.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do Orzamento da 
corporación para o 2018, o cal se atopa prorrogado, na modalidade de 
Suplemento de Crédito 01/2018, financiado co Remanente de 
Tesourería para Gastos Xerais, que consta dos seguintes documentos: 
 

- Providencia de Alcaldía de data 28.02.2018 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Informe de fiscalización da intervención de data 28.02.2018 

 

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. 
 
 
Acórdase por maioría absoluta dos asistentes, en votación ordinaria, a 
inclusión na orde do día do seguinte asunto: 
 

8º Aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2018 
 

Non producíndose intervencións o Pleno en votación ordinaria e por 
unanimidade dos seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

1. Solventar os reparos formulados pola Intervención no seu informe de 
fiscalización de data do 28 de febreiro de 2018, que afectan á  execución 
do gasto das facturas incorporadas na relación que constan no 
expediente, motivándose tal levantamento en 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.  
 

2. Aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 
1/2018 polo importe inicial da relación de facturas (nº 2018/0001) de 
218.547,46€, así como gastos de locomoción das auxiliares de axuda no 
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fogar (básica e dependencia) de decembro de 2017 por importe de 
479,56€ e polos pagos pendentes de aplicación definitiva polo importe 
de 7.462,35€, que suma un importe total de 226.489,37€.  
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 

 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

1.- Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
presentada polo Grupo Mixto relativa a apoio a folga feminista do 
próximo 8 de marzo. 
 

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 Mixto, o sr García Yáñez, quen dá lectura da Moción 
presentada, que copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Á inaceptable violencia machista que só en España supuxo o asasinato de máis de 
1.000 mulleres en apenas 14 anos, súmase as consecuencias infames que no século 
XXI ten a desigualdade entre mulleres e homes no mundo. 
Desigualdade que se manifesta a cotío en múltiples ámbitos máis, sen dúbida, no 
terreo laboral é onde se presenta de forma máis evidente: a fenda salarial entre 
xéneros é do 20% a favor dos homes; as mulleres seguen a asumir no mundo unha 
carga desproporcionada de traballo non remunerado; os permisos de maternidade e 
paternidade que posibilitan o reparto das responsabilidades no coidado de fillas e 
fillos entre ambos pais son nulos ou escasos. 
As mulleres representan un 63% da actividade laboral mundial e perciben ingresos 
ao marxe das disposicións legais formais, incluídas  as de control tributario estatal; 
as mulleres emigrantes vense sometidas a condicións laborais máis precarias que os 
homes emigrantes e expostas a xornadas de traballo máis largas e un acceso á 
protección social inexistente o moi limitado; a violencia contra das mulleres no 
espazo laboral é unha realidade inadmisible: só na Unión Europea o 32% do 55% 
das mulleres que aseguran haber experimentado acoso sexual, o sufriron no seu 
lugar de traballo. 
As mulleres representan o 65% da poboación mundial que habendo alcanzado as 
idades previstas polas leis para recibir unha pensión de xubilación non a reciben. 
Todo isto por mencionar só algúns datos que constatan a preocupante situación das 
mulleres no campo laboral a nivel mundial. 
Ante iso, acabar coa discriminación entre mulleres e homes resulta, non só un 
deber ético, senón un inaprazable compromiso histórico no que todas as 
institucións do Estado teñen que participar activa e de forma protagonista. 
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Ante o anuncio dos sindicatos de dar cobertura legal o próximo 8 de marzo a folga 
internacional de mulleres impulsada por numerosas organizacións do movemento 
feminista en todo o mundo, o Pleno do Concello do Barco de Valdeorras adopta o 
seguinte       
 
ACORDO: 
O Concello de O Barco de Valdeorras adoptará as medidas necesarias para 
garantir o exercicio do dereito fundamental de folga previsto na nosa 
Constitución a todas aquelas persoas comprometidas con acabar coa 
discriminación social, legal, política, moral e verbal contra as mulleres do 
mundo."  
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, a sra Aguado García, quen di que por parte do Grupo Popular do 
Concello do Barco con respecto á Moción presentada por Riada Ciudadana 
están basicamente de acordo coa exposición de motivos que se fai na 
Moción e que, si ben é certo que nos últimos cen anos conseguiuse o 
recoñecemento ás mulleres de dereitos que lle foran negados historicamente, 
a súa transformación na sociedade non é o plena que debería ser, que neste 
sentido a muller si conseguiu entrar en ámbitos que antes eran reservados 
aos homes, sen embargo os homes seguen sen asumir como propias tarefas 
que tradicionalmente se encomendaban ás mulleres, especialmente no 
ámbito familiar, no coidado dos fillos e dos anciáns e que tamén é certo que 
é absolutamente inadmisible que o salario que as mulleres reciben sexa 
menor ao que reciben os homes pola mesma labor, aínda que esa brecha 
salarial reduciuse un pouco nos últimos tempos, pensando que será o inicio 
dunha tendencia que se consolidará no futuro. Di a concelleira que en 
relación ó acordo proposto na Moción non poden deixar de estar de acordo 
en que o Concello garanta o libre exercicio dun dereito recoñecido na 
Constitución como é o dereito de folga, polo que votarán favorablemente. 
 
Concédeselle a palabra ó concelleiro delegado de Servizos Sociais, 
Igualdade e Sanidade, o sr Saavedra Cantillana, quen di que o día 8 de 
marzo o Grupo Municipal Socialista do Concello do Barco manifestará un 
ano máis o seu compromiso coas mulleres na defensa dos seus dereitos e 
coas políticas de igualdade como instrumento para avanzar ata unha 
sociedade democrática e equilibrada na toma de decisións entre homes e 
mulleres, que non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática 
senón se é capaz de eliminar os comportamentos e actitudes machistas que 
atentan contra máis da metade da poboación. Di que o obxectivo é unha 
sociedade libre de machismo polo que co motivo da conmemoración do 8 de 
marzo o seu Grupo segue a reclamar medidas políticas para un verdadeiro 
cambio social que supoña unha profunda transformación estrutural na que as 
mulleres sexan protagonistas e copartícipes. 
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Di o sr Saavedra Cantillana que o Grupo Municipal Socialista valora 
positivamente a iniciativa proposta polas organizacións sindicais, que son as 
que poden convocar un paro con arranxo á Lei, e o movemento feminista da 
convocatoria por primeira vez dun paro laboral de dúas horas na xornada do 
8 de marzo, apoiando dita convocatoria e instando aos demais Grupos 
municipais e as traballadoras a sumarse a dita iniciativa, como medida de 
concienciación e reivindicación ante a situación xeneralizada de 
desigualdade laboral que teñen as mulleres neste país. Da conta o 
concelleiro das actividades programadas, con motivo da celebración do día 
da muller, dende a concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade e 
di que o Grupo Municipal Socialista considera que a Moción presentada 
coincide co seu planteamento e votarán positivamente. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete edís asistentes, acorda: 
 

O Concello de O Barco de Valdeorras adoptará as medidas necesarias 
para garantir o exercicio do dereito fundamental de folga previsto na 
nosa Constitución a todas aquelas persoas comprometidas con acabar 
coa discriminación social, legal, política, moral e verbal contra as 
mulleres do mundo. 
 
2.- Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
presentada polo Grupo Mixto en defensa do sistema público de 
pensións. 
 

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 Mixto, o sr García Yáñez, quen dá lectura da Moción 
presentada, que copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

O sistema de pensións públicas, a Seguridade Social, está a sufrir unha constante 
agresión a través dos medios de comunicación que poñen en entre dito a súa 
viabilidade. 
Ante este acoso as organización sindicais CC.OO e UXT, dando continuidade ás 
mobilizacións en defensa das pensións públicas comezaron unha campaña de apoio 
e defensa dun sistema que ata agora foi garante de cohesión e protección social. 
De forma sutil cúlpase, para reducir o sistema de pensións, a propia cidadanía da 
falla de recursos. A pretensión é a de que se termine crendo que os responsábeis da 
suposta creba do sistema de pensións son as persoas, por ser moi vellos, ou por ter 
poucos fillos, a pesares da falla dunha oferta de empregos, que cando se produce 
son escasos e mal pagados. 
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Dende o movemento sindical mantense que este acoso ten unha orixe 
absolutamente mercantil e que obedece a unha decisión política que pretende 
favorecer ás entidades financeiras a través dos fondos privados de pensións, en 
lugar de apostar por garantir dende o sistema político a redistribución da riqueza e 
a cohesión social. 
É suficientemente coñecido que a cotización á Seguridade Social non é un imposto 
que pagan os empresarios e en menor medida os traballadores. A cotización á 
Seguridade Social constitúe un salario diferido que custodia o Estado para que sexa 
o garante das novas aportacións e ter cubertas as situacións de enfermidade, viuvez 
e vellez. 
O problema non esta no sistema, está no uso que se fai da recadación que destina o 
diñeiro a fins que non estaban previstos. Por iso o déficit non é consecuencia do 
número de pensionistas nin da falla de aportacións. O déficit prodúcese porque o 
Partido Popular gastou o Fondo de Reserva en obxectivos diferentes aos 
prantexados e de forma non transparente. 
Devolver ao Fondo de Reserva das pensións o que se desviou polo Estado e dotalo 
de ingresos suficientes para poder facer fronte as necesidades debe ser a finalidade 
política de primeiro orde. 
 

Por todo o anteriormente exposto pedimos ao Pleno que aprobe e que transmita ao 
Goberno central os seguintes 
 
ACORDOS: 
-A recuperación do poder adquisitivo das pensións con carácter retroactivo 
dende o ano 2011 
-Revalorizar as pensións segundo o IPC 
-Derrogar a norma lexislativa que impón que non se podan incrementar as 
pensións anualmente máis alá do 0,25% 
-Establecer as pensións mínimas en 1080€ 
-Recuperar os mecanismos de goberno participado do sistema público de 
pensións a través do diálogo social e no espazo-marco do Pacto de Toledo."    
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do Partido 
Popular, o sr Crespo Díaz, quen di que o que se pide na Moción gustaríalle a 
todos si fóra posible levalo a cabo pero que depende de moitos factores 
como a marcha da economía de España e incluso de Europa, é dicir que lle 
gustaría que a situación económica o permitise. Di que a materia das 
pensións é cometido de todos os partidos políticos, que teñan ou haxan tido 
ou non responsabilidade de goberno, e dos demais axentes que son os  
obrigados a traballar e a consensuar a través do Pacto de Toledo, dentro dun 
marco de consenso e de diálogo social para chegar a un acordo firme que 
garanta un sistema público de pensións sostible, equitativo e solidario.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo quería 
plantexar a Riada un acordo transaccional e é que o punto número 4 que di 
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"establecer as pensións mínimas en 1080€", que quedara englobado no 
punto número 5, é dicir retirar ese punto e que quedara xa todo recollido no 
punto número 5.  
 
Di o sr García Yáñez que está de acordo aínda que se podía recoller que o 
Pacto de Toledo traballe ata o recoñecemento de que a pensión mínima ten 
que estar ligada  ao mesmo valor que ten o salario mínimo interprofesional, 
que non haxa ningunha pensión do estado que sexa menor que o salario 
mínimo interprofesional, que hai pensións de pouco máis de trescentos 
euros e tamén hai pensións, que son as máis sanguentas, as de viuvedade 
que están en seiscentos e algo euros. 
 
Di o sr Alcalde que esa é a cuestión, que é no Pacto de Toledo onde se ten 
que chegar a acordos, que non está de acordo con xerar falsas expectativas 
aos pensionistas de que entre todos se lle van a reclamar pensións de mil 
euros cando todos sabemos que a día de hoxe é imposible. Di que o que hai 
que facer é traballar no Pacto de Toledo para chegar a acordos co obxectivo 
de que as pensións mínimas sexan cada vez maiores, aínda que pode pasar 
que algún pensionista que teña unha pensión de vinte euros por riba do SMI 
non estea de acordo en que lle suban trescentos euros ao que ten unha 
pensión máis baixa ca del e que a el non lle suban nada, igual di que hai que 
repartir entre todos. 
 
Di o sr García Yáñez que el o que di é que se creen os mecanismos para que 
a pensión mínima sexa esa o que non significa que as demais non suban, que 
por exemplo cando gobernaba o sr Rodríguez Zapatero, que foi a última vez 
que se subiron as pensións  de modo un pouco decente, facíanse correccións 
de máis subida aos de abaixo e menos aos de arriba. Di o concelleiro que el 
está de acordo con deixar os catro puntos, eliminando o punto número 4, 
como di o voceiro do Partido Socialista. 
 
Di o sr Alonso Araujo, referíndose xa á Moción presentada, que o fondo de 
reserva, é dicir a hucha das pensión, a 31/12/2017 presentaba un saldo de 
oito mil noventa e cinco millóns de euros, e que o PP dende o ano 2012 
castigou as contas da Seguridade Social con  noventa e catro mil seiscentos 
vinte e nove millóns de euros en seis anos, retirando setenta e catro mil 
catrocentos trinta e sete millóns de euros e endebedando o sistema público 
con dez mil cento noventa e dous millóns de euros máis, utilizando as 
aportacións directas, os excedentes das mutuas e os intereses xerados pola 
inversión dos propios fondos en bonos do Estado, máis de dezasete millóns 
de euros nese período de seis anos. Di que o gasto en pensións aumentou un 
23,5% nos últimos anos, cunha media dun 3,5% anual, e que neste tempo a 
ninguén se lle ocorreu que había que implementar unhas políticas de 
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ingresos destinadas a compensar o incremento do gasto. Di que actualmente 
por cada pensionista só hai 2,23 afiliados cotizantes, ocupados e 
desempregados, e que é a peor cifra que se leva do século XXI pois para 
atopar outra cifra semellante hai que retroceder ó ano 1998, tamén con 
goberno do PP. Di o concelleiro que segundo o Goberno as cifras de 
emprego son as mellores dende o ano 2007, pero que non din que naquel 
ano había un aporte de dez mil millóns de euros extras á hucha das pensións 
e agora hai un déficit de dezaoito mil millóns de euros anuais, froito do 
fracaso na creación dun emprego de calidade que redunda na diminución da 
recadación da Seguridade Social. Di que si non se toman decisións drásticas 
dánselle argumentos a Bruxelas, ao Fondo Monetario Internacional, para 
que converta o problema das pensións españolas no problema fundamental 
do déficit do estado, o que lles permitiría xustificar unha diminución 
importante das pensións e seguir prolongando a vida laboral e sobre todo 
convencendo á xente que hai que contratar plans de pensións privados. Di o 
sr Alonso Araujo que no ano 2013 o PP aprobou a Lei que regula o factor de 
sostibilidade, que é unha fórmula que axusta a pensión inicial á súa 
esperanza de vida, pero que tamén se meteu aí nese 2013 un índice de 
revalorización das pensións que é un índice moi sibilino que marca unha 
suba mínima anual dun 0,25% , de aí que se saiba agora de onde ven ese 
famoso 0,25%, mentres que a Seguridade Social estea en déficit, polo que 
por exemplo a un salario que a día de hoxe corresponden 1.000€ de 
xubilación no ano 2050 corresponderanlle 400€. Remata dicindo o 
concelleiro que o día 27/02/2018 o Partido Socialista ven de presentar no 
Congreso dos Deputados unha proposición de Lei relativa á garantía de 
suficiencia de revalorización das pensións para o ano 2018 e de medidas 
urxentes de reequilibrio financeiro da Seguridade Social.       
  
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 seis abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado 
García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte 
acordo: 
 
Transmitir ao Goberno central os seguintes  ACORDOS: 
 

**A recuperación do poder adquisitivo das pensións con carácter 
retroactivo dende o ano 2011. 
 

**Revalorizar as pensións segundo o IPC. 
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**Derrogar a norma lexislativa que impón que non se podan 
incrementar as pensións anualmente máis alá do 0,25%. 
 

**Recuperar os mecanismos de goberno participado do sistema público 
de pensións a través do diálogo social e no espazo-marco do Pacto de 
Toledo. 
  
2º) DACIÓN DE CONTA: 
 

1.- Dación de conta da morosidade no 4º trimestre do ano 2017 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do cuarto trimestre do 
ano 2017, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
2.- Dación de conta do período medio de pago á provedores 4º trimestre 
2017 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do cuarto 
trimestre do ano 2017, que é de 17,49 días. 
 
 
3.- Dación de conta  da execución trimestral 4º trimestre 2017 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do cuarto 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. 
 
 
4.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 57/18 bis 
ata o núm. 165/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 25 de 
xaneiro e 1, 8 e 15 de febreiro de 2018. 
 

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. 57/18 bis ata o núm. 165/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 25 de xaneiro e 1, 8 e 15 de febreiro de 2018. 
 
 
5.- Dación de conta dos levantamentos de reparo das resolucións 
números 162/18 (xustificación e libramento subvencións nominativas 
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2017), e 163/18 (xustificación e libramento subvencións concorrencia 
competitiva deporte base 2017) . 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das resolucións números 
162/18 (xustificación e libramento subvencións nominativas 2017), e 163/18 
(xustificación e libramento subvencións concorrencia competitiva deporte 
base 2017) 
 
6.- Dación de conta da sentenzas recibidas nos seguintes 
procedementos: P.O. núm. 770/2017 e P.O. núm. 834/2017. 
A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos seguintes procedementos: 
P.O. núm. 770/2017 e P.O. núm. 834/2017, cuxa documentación estivo a 
disposición dos concelleiros. 

 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 
Pide a palabra o sr García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
varias preguntas que facer, que a primeira é sobre a necesidade de arranxar o 
firme da avenida do Bierzo e da avenida de Galicia, que en plenos anteriores 
falouse desa necesidade, e pregunta si o Concello fixo algunha xestión para 
esixir ás administracións responsables a inmediata reparación para poñer fin 
ao actual deterioro que prexudica gravemente a mobilidade dos veciños. 
 
Contéstalle o sr Alcalde que cre que a obra da avenida do Bierzo está xa 
adxudicada, que pensa que non se fará ata que o tempo permita asfaltar e 
que da avenida de Galicia no seu momento falouse cos responsables de 
Fomento e asfaltaron unha parte cerca da rotonda da Proba e que se está 
pendente dunha actuación na avenida de Portugal co Ministerio de Fomento 
e para o arranxo de ámbalas dúas haberá que esperar a que o tempo 
acompañe. 
 
Segue o sr García Yáñez no uso da palabra e di que antonte as organizacións 
municipalistas (o sr Alcalde é presidente da de Galicia) parece que chegaron 
a un acordo co Ministerio de Facenda para poder reinvestir o superávit 
municipal ata o de agora intervido polo sr Montoro, que aínda que non 
dispón do texto nin das probables disposicións adicionais, si que se 
informou na prensa de que ese superávit estaría encamiñado a financiar 
proxectos de asistencia social. 
 
Di o sr Alcalde que é unha petición. 
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Di o sr García Yáñez que no Concello do Barco hai deficiencias neses 
campos que se poderían emendar e pregunta si xa chegou o momento de 
facer un estudo de viabilidade e sostenibilidade financeira dun centro de día 
municipal que acabe permitindo dar servizo aos veciños dependentes das 
súas familias. 
 
Di o sr Alcalde que de momento non está conseguido nada e que por orde 
cronolóxico en quince ou vinte días o Goberno vai aprobar un decreto lei 
que permita gastar o superávit nas inversións financeiramente sostible, que é 
o que hai a día de hoxe, como tamén hai un compromiso de modificar a 
regra de gasto, porque senón se fai ó gastar este ano o superávit é unha 
trampa e haberá que reducir os orzamentos, que espera que iso se teña en 
conta, pero que o que procede é esperar. 
 
Continúa o sr. García Yáñez dicindo que o aparcamento da rúa Elena 
Quiroga de Viloira segue a ser un caos, sobre todo no tramo comprendido 
entra a ponte de San Fernando e a praza Otero Pedraio, espazo que da 
servizo a unha escola pública, a varios establecementos comerciais e é o 
acceso ó parque automobilístico do Servizo antilume da Consellería de 
Medio Rural,  e pregúntalle ó sr Alcalde se non pensa que é hora de racionar 
o uso deste espazo, tal e como xa lle pediu en anteriores Plenos. 
 
Di o sr Alcalde que cando se fixo esa obra falou cos veciños sobre a 
posibilidade de ampliar o número de prazas de aparcamento que alí había, 
porque ademais melloraría o tamaño das beirarrúas facendo un sentido único 
é dicir entrar polo xardín e saír por onde o cemiterio e que por riba non se 
prexudicaba a ninguén, pero houbo unha oposición tremenda a aquela 
proposta polo que non se fixo, que el pensa que foi un erro porque cando se 
puxo sentido único nalgunhas rúas do Barco funcionou perfectamente ó 
haber máis prazas de aparcamento e estar todo máis regulado. Di o Alcalde 
que a el a Policía Local non lle di que haxa tantos problemas alí porque ó 
saír do Pleno onde se preguntou sobre este tema falou coa Policía para que 
lle dera unha solución, que de todas formas volveralle a insistir para que 
fagan unha maior vixilancia e que tomen medidas cos vehículos mal 
aparcados. 
 
Di o sr García Yáñez que lle gustaría que a Policía Local fixera un informe 
recollendo as opinións por exemplo dos condutores do Servizo anti 
incendios da Xunta que moitas veces teñen dificultades para saír do 
aparcamento, e que é un servizo antilumes que é de urxencia. Di que tamén 
o sr Alcalde se comprometera a estudar a necesidade de crear unha zona de 
carga e descarga precisamente para reducir un pouco o dobre aparcamento.  
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Di o sr Alcalde que, como xa dixo, el pásalle aos diferentes departamentos 
os temas que se traen ó Pleno en rogos e preguntas para que lle dean 
información e que este asunto xa llo pasou á Policía, que volverá a insistir 
niso.  
 
Prosegue o sr García Yáñez dicindo que ultimamente unha semana si e outra 
tamén danse problemas de seguridade nas rúas do Concello: vandalismo, 
roubos, violencia contra as persoas, etc, que afondan a preocupación entre 
os veciños e que ante esta preocupante situación pregunta que medidas se 
están a promover para facerlle fronte dende o seu cargo de Presidente da 
Xunta Local de Seguridade Cidadá. 
 
Di o sr Alcalde que, entre outras cousas, falou co Subdelegado do Goberno 
e van ter a próxima semana unha Xunta Local de Seguridade para analizar 
estes problemas, que cre que os resultados non van ser moi diferentes dos da 
última sesión da Xunta Local de Seguridade, aínda que xa se verá ese día 
pois que se comparan os diferentes delitos e faltas dos diferentes anos. 
 
Di o sr García Yáñez que vai un ano expuxo o deterioro visual dos pasos 
cebra ó quedar sen pintura e que se lle respondeu que a reparación e 
pintados deles tiña unha programación bianual e que correspondía facela a 
primeiros do ano 2018.  Di que os pasos cebra están moi borrados sobre 
todo nos barrios máis periféricos o que aumenta o risco de accidente para os 
veciños e condutores e pregunta cando ten pensado o Concello iniciar a 
reparación destas sinais de tráfico. 
 
Di o sr Alcalde que iso se falou en outubro ou novembro pasado e se lle 
dixo que non era época, que se faría na primavera, e o concelleiro de Obras 
xa estivo en contacto cunha empresa que xa pintou algunhas cousas no 
Concello a plena satisfacción e xa estiveron revisando todos os pasos de 
peóns que hai que pintar, que nos orzamentos deste ano xa vai unha partida 
para facer estes traballos nas rúas que son do Concello. Di que estas 
reparacións se farán no mes de abril ou principios de maio, que é o tempo 
para facelas.        
 
O sr García Yáñez pregunta sobre un pequeno incendio que houbo na 
gardería municipal, que parece ser que se queimou un ordenador, e 
simplemente saber si está reparado e si se sabe a causa. 
 
Contéstalle o concelleiro sr Neira Ojea que foi por un problema dun técnico 
que cun parafuso non apertara ben uns cables e transformouse a luz e 
queimou o ordenador e que xa está solucionado. 
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Di o sr Alcalde que pode ser que tamén houbera problemas cun exceso de 
tensión exterior, que se uniron as dúas cuestións.  
 
Remata o sr García Yáñez cun rogo para arranxar co retraso orzamentario. 
Di que chega o mes de marzo e os orzamentos do ano 2018 nin tan sequera 
están presentados, non se sabe se están redactados, polo que se estará como 
mínimo tres meses do 2018 funcionando coa prórroga do ano 2017. Di o 
concelleiro que quere facer un rogo ou unha proposta para intentar remediar 
esta situación de retraso que se leva, polo que propón que se inicie dende 
agora a redacción dos orzamentos do ano 2020 para que a oposición os 
poida ler en outubro e debatelos e aprobalos antes do 31 de decembro como 
ben remarcan as normas lexislativas que rexen a Administración Local. 
 
Di o sr Alcalde que como rogo está ben pero que os orzamentos deste ano 
vanse aprobar case con toda seguridade no próximo Pleno e que se intentará 
traballar en outubro cos do ano 2019 para que estean aprobados antes do 31 
de decembro. 
 
Pide a palabra o sr Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que na 
última Comisión de Seguridade Cidadá fixo un rogo sobre a circulación das 
bicicletas polas beirarrúas, que supón un verdadeiro perigo para os peóns, 
para que se controlara un pouco pola Policía Local, e que segue a insistir no 
mesmo porque fai uns quince días na avenida de Manuel Quiroga 
atropelaron a un señor saíndo dun portal. 
 
Di o sr Alcalde que está totalmente de acordo, que mañá teñen a primeira 
reunión co equipo redactor do Plan de Mobilidade e que despois diso 
poderase dar traslado á Comisión para que o analice, que é un Plan que se 
quere someter a información pública. Di que ese é un tema que ten claro, 
que as bicicletas son un vehículo e polo tanto teñen que ir pola calzada, que 
non entende porque con frecuencia determinados adultos van pola beirarrúa 
coa bicicleta, que ó mesmo pasa cos patinetes actuais que haberá que decidir 
si son vehículos ou que son.  
 
Continua o sr Moldes Gómez preguntando polo paso de peóns que hai preto 
da piscina climatizada, que el camiña todos os días por alí e ninguén respeta 
ese paso, si se podería facer un paso elevado como o da rúa Pontevedra e 
poñer unhas sinais verticais. 
 
Di o sr Alcalde que xa dixo o outro día os pasos elevados que se queren 
facer este ano, que agora non é tempo de facelos, pero que si que se podería 
facer un aí onde di o sr Moldes Gómez, que se mirará. 
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Pide a palabra o sr Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que ao fío do 
punto 5, cando se falou da bonificación do ICIO solicitada por CEDIE que 
pasou pola Comisión de Facenda, que xurdiu que non se vira o proxecto na 
Comisión, que o proxecto é da Comisión de Obras pero cando vaia a 
bonificación a Comisión de Facenda pide que se leve a maior 
documentación posible para resolver as dúbidas que poidan xurdir, para dar 
a maior información posible aos membros desa Comisión. 
 
Di o sr Alcalde que agora non pode aseguralo pero que cre que os proxectos 
solen ir á Comisión de Facenda, que non está seguro porque a maioría das 
bonificacións do ICIO que van á Comisión son obras pequenas. Di que lle 
parece moi boa idea, que si o expediente vai a Comisión para ir a Pleno ten 
que estar completo, que iso é correcto e evítanse discrepancias inútiles. 
 
Segue o sr Pérez Roca no uso da palabra e di que quere facer un rogo 
dirixido ao concelleiro de Cultura. 
 
Fai uso da palabra a sra Pizcueta Barreiro, concelleira delegada de Cultura e 
Educación, para dicir que é concelleira non concelleiro, que cre que queda 
evidente de que é muller.    
 
Descúlpase o sr Pérez Roca e continúa dicindo que xa se deixaron atrás as 
festas do Cristo 2017 e a sra concelleira habíase comprometido que unha 
vez pasadas esas festas falaría cos membros da organización das mesmas de 
todo o acontecido nelas e si se repetiría a experiencia ou non, que como xa 
pasaron cinco meses e non se celebrou esa reunión, e cremos que non se vai 
a producir, pregúntalle á sra concelleira cal é a súa opinión sobre esa 
experiencia do modelo organizativo deste ano e a valoración das propias 
festas. 
 
Contéstalle a sra Pizcueta Barreiro que tiveron unha Comisión con relación 
ás Festas do Cristo. 
 
Di o sr Pérez Roca que non está a falar da Comisión de Cultura senón da 
Comisión Organizadora. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que xa se falou o ano pasado que cando calquera 
membro tanto do Grupo Popular como de Riada que quixese participar na 
elaboración do programa das Festa do Cristo 2017, nin se marcaron 
temporalidades nin ela adquiriu ningunha responsabilidade a facelo nin máis 
anos. Di que con relación a esa iniciativa, aínda que foron moitísimas 
reunións as que tivemos para chegar a acordos, porque o contexto (non sabe 
si politizado ou non) non se pode obviar, que da cidadanía non había 
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ningunha persoa que non estivese relacionada ou con Riada ou co PP, por 
exemplo o Grupo Popular estivo representado a través de dous concelleiros, 
unha concelleira e un concelleiro, que cre que non se pode obviar esa 
politización, que ela non vai a entrar nese tipo de dinámicas, que a ela lle 
pareceu que foron eficientes que non eficaces, aínda que semanticamente 
eses dous termos poidan parecer que son sinónimos non o son a nivel 
económico, é dicir que si se colles economicamente eses dous termos non o 
son, que cre que para chegar a acordos tiveron que..... non vai dicir perder 
porque non se perdeu pois os resultados cre que foron satisfactorios, que a 
cidadanía do Barco estivo e desfrutou as Festas do Cristo 2017, que cre que 
queda moito tempo para que se produzan esas festas e que a medio ano de 
que se produzan aínda poden pasar moitas cousas. Di a concelleira que si lle 
están requirindo unha reunión non ten ningún problema, que si queren a 
semana que ven pódese ter e lles explicará cal vai ser a liña programática 
desas Festas do Cristo, que o que si lle pode dicir é que xa estás traballando 
nelas co Técnico da área competente. Di que non sabe si respondeu 
suficientemente..... 
 
Di o sr Pérez Roca que non, simplemente dicir que foi un tema politizado.... 
que eles dende o primeiro día que chegaron.... que antes de nada hai que 
empezar dicindo que a concelleira os invitou para facer a elaboración do 
programa ao que eles se negaron dicindo que para elaborar o programa 
simplemente non se prestaban, que se prestaban á elaboración, 
programación e organización, que si era así irían a ese evento, que tamén 
expuxeron que para participar puxeron tres ou catro condicións dende o 
primeiro día, que a concelleira é coñecedora delas, que despois parece que  
esquecíase dalgunhas. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que dixo falaron moitas veces, que non é a 
primeira vez que sae nin en Comisión nin en Pleno, que lle parece que no 
primeiro Pleno que houbo... 
 
Di o sr Pérez Roca que si lle deixa vai rematar a súa exposición e despois a 
concelleira e el debaten. Di que as condicións que puxeron dende o primeiro 
momento foron que sabían que ían a unha Comisión na que o PSOE ten 
maioría, que si loxicamente os acordos íanse tomar nesa liña que non lles 
parecía o máis adecuado e que o lóxico era por consenso, buscar consensos 
entre os tres Grupos, había que chegar a consensos entre todos; que outra 
das condicións era que non querían, como o ano anterior, que parte da 
organización das festas se fixera a través duna empresa privada contratada 
para facer uns servizos e que eles dixeron que non querían iso. Di o 
concelleiro que outra cuestión era o tema do cobro aos feirantes e ás 
atraccións, que tiña que ser un funcionario municipal, que iso se fixo 
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sempre, que era da Casa e que tería unhas consecuencias moito mellores 
para o Concello, e que por último cre que era o tema das food trucks que 
non querían que se repetira a experiencia, que en principio non querían que 
volveran pero que despois segundo ían as reunións tampouco se botaron 
para atrás no sentido de que si era favorable ó Concello unhas condicións 
óptimas de que viñeran e deixaran no Concello un reembolso pois que 
tampouco se negaban nese sentido. Di o sr Pérez Roca que das catro 
quitando unha, a de intentar consensuar a cousas, as outras fóronse diluíndo 
co paso das reunións, que foron reunións nas que se perdeu moito tempo 
porque empezouse cunha serie de cuestións, como foi o pregoeiro e outras 
cousas, e resulta que a sra concelleira non sabía que aspectos tiña que 
controlar a propia organización, que non eran aspecto que eles tiñan que 
dilucidar alí pero que iso llo dixo dúas comisións despois, dúas reunións 
despois, ou sexa que ela foi á Comisión e non sabía cales eran os aspectos 
nos que tiñan "facultades" para poder dialogar entre eles. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que si queren volven outra vez coa burra ao trigo 
e lle volve a dicir o mesmo que lle dixo nese primeiro Pleno despois das 
Festas do Cristo, ó respecto dese punto que se cumpriu que lle gustaría que 
lle dixese o sr Pérez Roca cal foi o punto que se cumpriu, das catro 
condicións que poñían o único que di o concelleiro que se cumpriu. 
 
Di o sr Pérez Roca que é o do consenso. 
 
Pregunta a sra Pizcueta Barreiro si as food trucks viñeron. 
 
Di o sr Pérez Roca que non pero.... 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que entón xa se cumpriron dúas. 
 
Di o sr Pérez Roca que a concelleira está preguntado e que el quere 
contestar. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que o sr concelleiro falou e ela calou e agora lle 
toca falar a ela, que lle pregunta si as food trucks viñeron, que solo quere 
que lle conteste si ou non. 
 
Di o sr Pérez Roca que non. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que entón xa temos dous puntos. 
 
Di o sr Pérez Roca que non é así, que a concelleira ata última hora, ata o 
mes de agosto, estivo detrás para intentar que viñeran. 
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Di a sra Pizcueta Barreiro que con relación á organización desa reunión, 
simplemente era a primeira vez que se facían en toda a historia das Festas do 
Cristo, que dende que ela é concelleira e dende que o sr Alcalde é Alcalde 
nunca se fixeran. 
 
Di o sr García Yáñez que a súa muller ten 58 anos e participou na Comisión 
das Festas do Cristo con tres persoas no ano 1973. 
 
Di o sr Alcalde que dende que el é Alcalde intentouse un par de anos e non 
apareceron voluntarios, que en calquera caso que remate a concelleira pero 
que volve a dicir o que xa dixo máis veces, estamos en rogos e preguntas e 
aquí non se pode estar debatendo, que o que queira debater algo que 
presente unha moción, que entramos cunha pregunta e facemos unha 
moción. 
 
Di o sr Pérez Roca que o sr Alcalde ás veces está cunha pregunta e salta a 
outra cousa, que non é a primeira vez que..... 
 
Di o sr Alcalde que así como lle dicía o sr Pérez Roca á concelleira que o 
deixara falar e o deixou falar, agora que o concelleiro deixe falar aos 
demais, que estaba no uso da palabra a concelleira. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que con relación a esas peticións que o 
concelleiro considera incumpridas, ela cre que quedaron suficientemente 
explicadas e xustificadas nesas reunións, que si o concelleiro quere traelas a 
luz do día e que a prensa empece a falar delas non ten ningún problema pero 
que ela non lle pode dar máis explicacións das que lle deu. Di que con 
relación ó control e pago das atraccións cre que foron eles os que ante a 
imposibilidade de que ningún funcionario público puidese facer o traballo 
de supervisión e control desas atraccións, foron eles dende o seu partido os 
que propuxeron o sistema de identificación de cada un e non houbo ningún 
problema, é dicir se deu o visto e prace, se fixo e que cre que foi unha 
medida acertada, que ela non ten ningún reparo nin ningún inconveniente de 
dicir que foi unha medida acertada e que de feito este ano volverase a 
aplicar, porque o que se busca aquí é canta máis transparencia e máis 
claridade nas xestións, que non teñen ningún problema e que polo tanto se 
volverá a facer. Di a concelleira que con relación á reunión non ten ningún 
problema pero que cre que están todos de acordo de que as reunións foron 
excesivas, que houbo demasiado número de reunións para os resultados, que 
se podían haber feito en moi pouco menos tempo e que os integrantes que 
están aquí máis Pepe Pombo saben que moitas das horas que se botaron en 
reunións foi para falar de cuestións políticas que non viñan a conto e que 
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non estaban relacionadas coas Festas do Cristo e que en moitos casos ela ata 
tivo que xustificar traballos e xestións de gobernos anteriores, anteriores e 
anteriores, que ela cre que ninguén o pode negar. Remata dicindo a sra 
Pizcueta Barreiro que de todas maneiras ela cre que o balance foi positivo e 
que foi positivo porque os cidadáns desfrutaron dunhas Festas do Cristo e 
que cre que o programa foi consensuado posto que o día que se presentou alí 
estaban todos. 
 
Di o sr Pérez Roca que por pechar o tema, porque non hai tempo para estas 
cuestións, que lle gustaría que isto se houbera debatido noutros termos pero 
non puido ser, que a cuestión é que eles sempre se opuxeron ó tema do 
cobro por parte de persoas alleas ó Concello, que en cambio dende o 
primeiro momento a concelleira deu por feito que era a única forma de 
poder facelo pola imposibilidade, segundo dixo, de que o fixera ningún 
funcionario público, e que aquí sempre se fixo por un funcionario público. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que ese funcionario xa non está traballando. 
 
Di o sr Pérez Roca que ese funcionario non está pero pode haber outros. 
 
Di a  sra Pizcueta Barreiro que incluso o que eles fixeron foi comparar a 
xestión desas atraccións coa xestión da feira e que ela dixo que non había 
lugar  a ese tipo de comparacións, porque o mundo dos feirantes é un mundo 
moi complicado e moi difícil e hai que ter man e coñecer ese mundo, que 
incluso ela lle dixo que si se vía capacitado e xa que quería participar na 
organización, que aí pon ela entre comiñas o da organización, porque que 
ela saiba durante os días das festas a ela ninguén lle dixo si necesitaba a 
alguén que lle botara unha man. 
 
Di o sr Pérez Roca que é ela a que ten que.... 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que non, non, que cre que non. 
 
Di o sr Alcalde que estase nun debate que cre que a pregunta está 
suficientemente contestada, que xa houbo comisións de Cultura para falar de 
todo isto. 
 
Di o sr Pérez Roca que el quere rematar co tema do cobro dos feirantes 
porque se produciron varias informacións, que si eles estaban acostumados a 
este tema de cosas, que xa o habían feito o ano anterior, que o habían feito 
ben, que non ían a cobrar nada, que soamente pola súa xestión poñían o bar 
das Festas, que esas foron as palabras que lles dixeron e que eles non están 
de acordo de todas maneiras, que quede claro. Di o concelleiro que xa sabe 
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que non lle van a deixar seguir falando do tema, que entón simplemente vai 
a rematar cunha pregunta: o artigo 7,7 da ordenanza reguladora da taxa pola 
instalación de postos e barracas nas festas, onde di que "para un adecuado 
control de la recaudación la Tesorería Municipal entregará al funcionario - 
agente recaudador un talonario numerado de autoliquidaciones (que son as 
que se puxeron nas Festas) porque incluso dicho agente podría denegar las 
autorizaciones, ordenar el cese de la ocupación o imponer las sanciones 
que procedan entre otras cosas". Di que loxicamente as persoas que fixeron 
este traballo non poden facer esta cuestión, que entón el quere preguntarlle ó 
Equipo de Goberno que si despois de mencionar este artigo vai seguir o 
Equipo de Goberno incumprindo dita ordenanza. 
 
Di a sra  Pizcueta Barreiro que unha cousa é a recadación e outra cousa é a 
organización, que as persoas que teñen a súa barraca ou unha atracción de 
feira van ao Concello, collen a súa folla liquidativa, van a un banco e 
entrégan esa folla liquidativa no propio Concello, que durante os días de 
festa como o Concello non está aberto, que cre que se lle explicou dez, doce 
ou cincuenta veces, polo menos dende que ela é concelleira, aquelas persoas 
que veñen, chamémoslle cunha manta e os bolsos no chan ou cun pequeno 
posto, un sábado ou un domingo loxicamente non poden ir ao Concello a 
buscar unha folla liquidativa, ir a un banco e pagar, e que foron para ese tipo 
de, chamémoslle, postos os que quedamos de acordo de que se cobrarían en 
man e que se lle daría unha relación do número de autorizacións que se 
cobraban neses días. Di a concelleira que con respecto á organización, á 
coordinación e á colocación de todos os postos ten que ser unha persoa que 
estea acostumada a lidar con ese tipo de feirantes porque senón sería un 
caos. 
 
Di o sr Pérez Roca que, para rematar co tema, simplemente lle gustaría que 
lle explicara o motivo dunha factura rexistrada con fecha 26 de outubro de 
2017, onde o concepto di "Gestión y cobro de atracciones y feriantes en las 
Festas de O Cristo 2017", si lle pode explicar eso. 
 
Contéstalle a sra Pizcueta Barreiro que esa xestión e cobro é simplemente 
con relación a iso, que está mal redactada porque supón que o cobro será 
deses postos durante a fin de semana. 
 
Di o sr Alcalde que neste Concello durante toda a vida, cando ía un 
funcionario a facer esta labor, porque había un funcionario que se prestaba 
voluntario e que o facía con gusto, cobraba por ese traballo, non ía gratis nin 
a través de horas senón que se facía un cálculo aproximado de todas as horas 
que lle dedicaba á feira, porque si temos cinco días de feira quere dicir que 
hai unha persoa que lle dedica bastantes máis de doce horas diarias e os días 
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anteriores que ten que colocar todo, e eso a quen o fai evidentemente haberá 
que pagarlle, sexa quen sexa. 
 
 Di o sr Pérez Roca que a cuestión é que... 
 
Di o sr Alcalde que non, que dixo que quería facer unha pregunta sobre esa 
factura e está contestada. 
 
Di o sr Pérez Roca que iso é bastante importante.... que si o deixa que senón 
o levará por outros termos, que loxicamente estase a falar dun concepto polo 
que non se cobra, que este Concello non tiña que pagar este concepto, 
porque acaba de confirmarnos a sra concelleira que a xestión se fixo por 
unhas persoas que a cambio tiñan outra contraprestación, que entón a que 
ven esta factura.   
 
Di a sra  Pizcueta Barreiro que ven a que simplemente é unha 
compensación. 
 
Pregunta o sr Pérez Roca que compensación a quen. 
 
Contéstalle a sra Pizcueta Barreiro que compensación a un traballo que 
están facendo.  
 
Pregunta o sr Pérez Roca que quen. 
 
Contéstalle a sra  Pizcueta Barreiro que esas persoas que están realizando un 
traballo. 
 
Di o sr Pérez Roca que non son esas persoas precisamente as que cobran iso. 
  
Di a sra  Pizcueta Barreiro que como que non son esas persoas. 
 
Di o sr Pérez Roca que non e que aínda que foran tampouco terían dereito, 
así que van a ver en que acaba todo iso, que quedou claro que non habería 
diñeiro de por medio, que había unha contraprestación a cambio do seu 
traballo, deixándolle poñer o bar das Festas, que iso está recollido, que a ver 
como se xustifica iso.  
 
Di a sra  Pizcueta Barreiro que outros anos poñían dous bares e este ano 
puxeron un só. 
 
Di o sr Pérez Roca que o xustifique como queira, que isto é moi serio. 
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Di a sra  Pizcueta Barreiro que cre que foron decisións desas reunións na 
que se dixeron que non se puxeran barras na zona dos bares no Malecón, 
que de feito estivemos falando..... 
 
Di o sr Pérez Roca que agora resulta que a responsabilidade é da 
Comisión... que asuma a responsabilidade a sra concelleira, que a asuma. 
 
Di a sra Pizcueta Barreiro que hai un traballo feito e ese traballo ten que 
pagarse dalgunha maneira. 
  
Di o sr Pérez Roca que agora si, agora hai que pagado porque aparece esa 
factura se non non había que pagalo.  
 
Finalizada a intervención polo Sr. Pérez Roca faise entrega á Secretaria, 
para que adxunte á acta da sesión, copia da factura a que se estaba referindo, 
a cal, transcrita literalmente é a seguinte: 
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, sendo as 21:10 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 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 5 DE ABRIL  DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 5 de abril de 2018, 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 
 
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 

 
Non asiste a concelleira Dna. Alicia Álvarez Fernández, quedando 
xustificada  a ausencia pola Presidencia. 
 
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. 
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1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 1 de marzo de 
2018.    
Pregunta o sr alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 1 de marzo de 2018, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Mocións urxentes 
 

Fai uso da palabra a Presidencia para dicir que ven este punto na Orde do 
día para dar sentido a este Pleno pois precisamente se celebra para traer 
unha corrección de erros que pediron dende o IDAE en relación con 
algunhas cuestións da subvención que se presentou no seu día. Di que como 
xa se comentou na Comisión informativa, pedíronse dúas subvencións, unha 
para alumeado público por importe de máis de novecentos mil euros e outra 
para mellora da eficiencia enerxética do edificio do Teatro Lauro Olmo, que 
desta última non se recibiu nada aínda que probablemente pidan algunha 
corrección, polo que igual habería que convocar un pleno extraordinario. Di 
o Alcalde que o que piden é que a proposta da Alcaldía para a solicitude da 
subvención sexa aprobada polo Pleno e tamén pediron determinadas 
correccións e a memoria, que xa están feitas. 
 
A continuación o Sr. Presidente, xustifica a urxencia do asunto debido aos  
prazos fixados polo IDAE para emendar as deficiencias no procedemento de 
concesión de subvención e  acompañar os documentos requiridos, e por non 
dispoñer de memoria ata a data de hoxe. Somete a votación a urxencia do 
asunto sendo aprobada por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL IDAE SEGÚN REAL DECRETO 
616/2017, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA 
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL 
PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020 
 
De seguido dáse lectura pola Presidencia da proposición presentada, que 
copiada literalmente di: 
 

"PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 
IDAE SEGÚN REAL DECRETO 616/2017, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
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SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A 
UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 
 
HECHOS: 
1.- La sensibilidad especial que tiene para la población el uso racional de energías 
y la búsqueda de nuevas fuentes de energía calo de forma importante en el 
enfoque de las administraciones públicas, que unánimemente están actuando en 
este campo prestando o su apoyo  a las iniciativas que sobre ahorro y eficiencia 
energética o energías  renovables se están desarrollando en la actualidad. El 
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras no es ajeno a esta inquietud realizando 
distintas actuaciones en esta línea. 
2.- Para el desarrollo de los objetivos anteriores, el IDAE establece un sistema de 
subvenciones, complementario a los creados por otras entidades públicas 
relacionados con proyectos que fomenten el ahorro y eficiencia energética en 
diferentes sectores. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS: 
1.- El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE núm. 144 del 17 de 
junio de 2017). 
2.- Se elaboró la siguiente memoria suscrita, fechada y referenciada  por el 
Arquitecto Municipal: 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 

Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 
señalización exterior 

Título del Proyecto: “Renovación de las instalaciones de alumbrado en 34 
centros de mando del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras” 

Versión: 13/07/2017 

Importe: Coste de ejecución elegible de  999.619,72 € 
 

3.- Se accede a una notificación electrónica del IDAE el 28 de marzo de 2018 con 
un requerimiento de subsanación de documentación en el que solicitan los 
siguientes requisitos: “acuerdo del pleno municipal que apruebe de forma expresa 
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todos y cada uno de los puntos establecidos en el articulo 12.4a del Real Decreto 
616/2017…”; “certificado emitido por la Intervención o unidad administrativa que 
ejerza sus funciones en el que se indique la disposición de crédito suficiente para 
llevar a cabo las actuaciones planteadas o el compromiso del Pleno Municipal de 
habilitar crédito suficiente  para financiar el proyecto, según el apartado 4.b del 
artículo 12 del Real Decreto 616/2017, del 16 de junio…”; anexo II firmado 
digitalmente; subsanaciones técnicas en la memoria descriptiva de la actuación. 
4.- Se redacta una nueva memoria con las subsanaciones técnicas solicitadas por el 
IDAE con fecha y versión de 04.04.2018. 
5.- Se justifica la urgencia de esta propuesta por los plazos fijados por el IDAE 
para subsanar las faltas  y acompañar los documentos requeridos, y por no disponer 
de memoria hasta la fecha de hoy. 
 
De acuerdo con todo o indicado propongo al Pleno de la Corporación: 
 
PRIMERO: Aprobar las actuaciones que componen la siguiente memoria, 
suscrita y fechada por el arquitecto municipal según se referencia a 
continuación: 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco 
del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 

Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 
señalización exterior 

Título del Proyecto: “Renovación de las instalaciones de alumbrado en 34 
centros de mando del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras”. 

Versión: 04/04/2018 

Importe: Coste de ejecución elegible de  999.619,72 € 

 

SEGUNDO: Participar y aceptar expresamente el procedimiento regulado en 
el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
TERCERO: Solicitar una subvención para la realización de las actuaciones 
definidas en la memoria referenciada con versión 04.04.2018. El coste de 
ejecución elegible es de 999.619,72 euros, y la ayuda que se solicita es de 
799.695,78 euros, que supone el  80% del coste total elegible, condicionado a 
la obtención de cofinanciación FEDER para llevarla a cabo. 
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Las actuaciones que componen el proyecto singular, de forma resumida, 
consisten en la renovación de 34 centros de mando de las instalaciones de 
alumbrado exterior en el núcleo urbano de O Barco de Valdeorras mediante 
la sustitución de los actuales equipos por luminarias de mayor rendimiento, 
por fuentes de luz de mayor eficiencia que permitan reducir el consumo de 
energía eléctrica en al menos, un 30%. 
Además se adecuaran las instalaciones existentes, cuadros de mando y 
cableado, a los preceptos  establecidos en el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. Y la adecuación de las 
instalaciones al reglamento electrotécnico para baja tensión en caso de ser 
necesario.   
CUARTO: Adquirir el compromiso de habilitar crédito suficiente para 
financiar el proyecto planteado (999.619,72 euros) en caso de que el mismo 
resulte seleccionado en esta convocatoria. La dotación presupuestaria para 
llevarlo a cabo estará condicionada a la obtención de cofinanciación 
FEDER." 

 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que mellor era solicitar os novecentos noventa e 
nove mil euros, que sexan eles os que digan si financian o 80% ou o 60% 
da actuación. 
 
Di o sr Alcalde que os Fondos FEDER e os fondos europeos sempre hai 
que cofinancialos e o importe máximo que financian é o 80%, polo que non 
podes pedir o 100% porque non cho van dar. 
 
Di o sr García Yáñez que si pides o 80% ó mellor só che dan o 60%, aínda 
que non sabe como funciona iso. Di que lle parece que se pode solicitar o 
100% da memoria e logo eles financiaran unha parte. 
 
Di o sr Alcalde que o di claramente o propio documento, di que en Galicia 
é o 80%, que a porcentaxe de cofinanciación dos fondos FEDER non é o 
mesmo en todas as comunidades autónomas, pois en moitas só cofinancian 
o 50%, como na Rioxa, Madrid, Navarra, País Vasco por exemplo, ou en 
Canarias que é o 85%, que todo vai en función do coeficiente que se aplica 
no tema da riqueza. 
 
Di o sr García Yáñez que o problema que hai co FEDER é que a partir do 
ano 2020 Galicia sae, porque supera a media europea nun 20%. Di que o 
que a el lle preocupa é que constantemente hai que corrixir os informes e 
memorias que se mandan, preguntando si é  porque falta persoal. 
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Di o sr Alcalde que o Concello non ten persoal para facer este tipo de 
memorias, polo que se encargou a unha empresa especialista neste tema, 
que de todas formas non había moitos erros cando se recibiu a 
documentación un venres e o mércores a memoria xa estaba corrixida, é 
dicir, que os erros eran poucos, e que a cuestión máis importante era que na 
Secretaría do Concello había e hai certas dúbidas si o presente acordo ten 
que ser aprobado por resolución plenaria ou valía a aprobación por órgano 
competente. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que van votar a favor, que lles estrañou cando 
viu a convocatoria de Pleno e non ía este asunto na Orde do día. 
 
Di o sr Alcalde que a proposta xa estaba feita o luns pola mañá pero que 
non estaba a Memoria e non puido ir o asunto na Orde do día do Pleno.         
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

HECHOS: 
1.- La sensibilidad especial que tiene para la población el uso racional de 
energías y la búsqueda de nuevas fuentes de energía calo de forma 
importante en el enfoque de las administraciones públicas, que 
unánimemente están actuando en este campo prestando o su apoyo  a las 
iniciativas que sobre ahorro y eficiencia energética o energías  renovables 
se están desarrollando en la actualidad. El Ayuntamiento de O Barco de 
Valdeorras no es ajeno a esta inquietud realizando distintas actuaciones en 
esta línea. 
2.- Para el desarrollo de los objetivos anteriores, el IDAE establece un 
sistema de subvenciones, complementario a los creados por otras entidades 
públicas relacionados con proyectos que fomenten el ahorro y eficiencia 
energética en diferentes sectores. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS: 
1.- El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco 
del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE 
núm. 144 del 17 de junio de 2017). 
2.- Se elaboró la siguiente memoria suscrita, fechada y referenciada  por el 
Arquitecto Municipal: 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco 
del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 

Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 
señalización exterior 

Título del Proyecto: “Renovación de las instalaciones de alumbrado en 34 
centros de mando del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras” 

Versión: 13/07/2017 

Importe: Coste de ejecución elegible de  999.619,72 € 
 
3.- Se accede a una notificación electrónica del IDAE el 28 de marzo de 
2018 con un requerimiento de subsanación de documentación en el que 
solicitan los siguientes requisitos: “acuerdo del pleno municipal que apruebe 
de forma expresa todos y cada uno de los puntos establecidos en el articulo 
12.4a del Real Decreto 616/2017…”; “certificado emitido por la 
Intervención o unidad administrativa que ejerza sus funciones en el que se 
indique la disposición de crédito suficiente para llevar a cabo las 
actuaciones planteadas o el compromiso del Pleno Municipal de habilitar 
crédito suficiente  para financiar el proyecto, según el apartado 4.b del 
artículo 12 del Real Decreto 616/2017, del 16 de junio…”; anexo II firmado 
digitalmente; subsanaciones técnicas en la memoria descriptiva de la 
actuación. 
4.- Se redacta una nueva memoria con las subsanaciones técnicas solicitadas 
por el IDAE con fecha y versión de 04.04.2018. 
5.- Se justifica la urgencia de esta propuesta por los plazos fijados por el 
IDAE para subsanar las faltas  y acompañar los documentos requeridos, y 
por no disponer de memoria hasta la fecha de hoy. 
 
De acuerdo con todo o indicado ACORDAMOS: 
 

PRIMERO: Aprobar las actuaciones que componen la siguiente 
memoria, suscrita y fechada por el arquitecto municipal según se 
referencia a continuación: 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020 

Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 
señalización exterior 

Título del Proyecto: “Renovación de las instalaciones de alumbrado en 
34 centros de mando del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras”. 

Versión: 04/04/2018 

Importe: Coste de ejecución elegible de  999.619,72 € 

 

SEGUNDO: Participar y aceptar expresamente el procedimiento 
regulado en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. 
 

TERCERO: Solicitar una subvención para la realización de las 
actuaciones definidas en la memoria referenciada con versión 
04.04.2018. El coste de ejecución elegible es de 999.619,72 euros, y la 
ayuda que se solicita es de 799.695,78 euros, que supone el  80% del 
coste total elegible, condicionado a la obtención de cofinanciación 
FEDER para llevarla a cabo. 

 

Las actuaciones que componen el proyecto singular, de forma 
resumida, consisten en la renovación de 34 centros de mando de las 
instalaciones de alumbrado exterior en el núcleo urbano de O Barco de 
Valdeorras mediante la sustitución de los actuales equipos por 
luminarias de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor 
eficiencia que permitan reducir el consumo de energía eléctrica en al 
menos, un 30%. 
Además se adecuaran las instalaciones existentes, cuadros de mando y 
cableado, a los preceptos  establecidos en el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. Y la adecuación de 
las instalaciones al reglamento electrotécnico para baja tensión en caso 
de ser necesario.   
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CUARTO: Adquirir el compromiso de habilitar crédito suficiente para 
financiar el proyecto planteado (999.619,72 euros) en caso de que el 
mismo resulte seleccionado en esta convocatoria. La dotación 
presupuestaria para llevarlo a cabo estará condicionada a la obtención 
de cofinanciación FEDER. 

 

 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

1.- Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
presentada polo Grupo Municipal Socialista relativa a creación dunha 
Unidade de Estranxeiría e Documentación da Policía Nacional na 
localidade do Barco de Valdeorras. 
 

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 Socialista, o sr Alonso Araujo, quen dá lectura da Moción 
presentada, que copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

As comisarias de policía existentes en España non cobren as necesidades 
evidenciadas en materia de expedición de  documentación de españois (DNI e 
pasaportes) e permisos de residencia e permanencia de estranxeiros. Para atender a 
todos os veciños de forma máis eficaz, creáronse unidades de documentación e 
estranxeiría en diferentes poboacións. 
As localizacións decídense en función da súa condición de lugares estratéxicos ou 
cabeceiras de comarcas. Galicia conta con 18 unidades de Estranxeiría e 
Documentación, das que unicamente 2 están en Ourense, (só unha fóra da capital) 
o que supón que é a provincia con menos unidades de toda Galicia, a pesar de que é 
a máis extensa. 
Na comarca de Valdeorras residen máis de 27.000 habitantes, dos que 14.000 viven 
no Barco, cabeceira comarcal. A capital da provincia está a 120 quilómetros e as 
deficiencias das comunicacións por estrada dificultan aínda máis as viaxes a 
Ourense. Por iso, os veciños adoitan acudir a Monforte (Lugo), ou Ponferrada 
(León) para a expedición da súa documentación. 
Nestes momentos, a expedición do DNI préstase en Valdeorras con visitas 
periódicas dunha unidade itinerante da Policía Nacional, que acode ao Barco unha 
vez ao mes, como máximo, para realizar esta función. Pero non se realizan trámites 
para o pasaporte nin para a documentación de estranxeiría.  
A visita da unidade itinerante para a tramitación do DNI suspéndese en ocasións 
(normalmente non viaxan durante o verán, e moitos meses tampouco veñen por 
cuestións internas, como ocorreu neste pasado mes de marzo), e a cota que se 
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establece normalmente -60 persoas como máximo ó mes- non chega para cubrir 
toda a demanda que se produce. Por poñer un exemplo, no ano 2017, o servizo 
quedou suspendido entre xullo e setembro (ambos os dous incluídos), e o 2 de 
outubro acudiron para atender a un máximo de 70 usuarios. O 9 de outubro 
comunicouse ao Concello do Barco que o equipo itinerante de xestión do DNI non 
acudiría no mes de novembro por dificultades internas. Este ano, só viñeron en 
xaneiro e febreiro, e se anulou a viaxe de marzo. Pese a elo, para abril mantívose o 
cupo de 60 persoas como máximo. 
Esta situación provoca innumerables prexuízos aos veciños de toda a comarca de 
Valdeorras, especialmente a aqueles de máis idade, que teñen dificultades para 
poder viaxar a Ponferrada ou Monforte para tramitar a renovación do DNI ou outra 
documentación. 
No mes de abril de 2017, o Concello do Barco solicitou formalmente á Delegación 
do Goberno de Galicia, á Xefatura Superior de Policía de Galicia e á Dirección 
Xeral de Policía, a creación dunha Unidade de Estranxeiría e Documentación da 
Policía Nacional no Barco de Valdeorras. Polo de agora, non se ten recibido 
resposta aos escritos remitidos a estas entidades. Por outra banda, o senador 
socialista García Mañá presentou unha proposta neste sentido, que foi rexeitada. 
A comarca de Valdeorras en xeral, e O Barco en particular, debe contar polo tanto 
cunha oficina permanente, na localidade barquense, na que os veciños de toda a súa 
zona de influenza poidan realizar as xestión para as que agora deben desprazarse a 
outras poboacións, onde si hai Comisaría de Policía. Os veciños da comarca, polo 
tanto, vense obrigados a realizar un desprazamento esaxerado, para un trámite que 
teñen dereito a facer nun lugar próximo. 
 

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ó Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras que se someta a votación o seguinte: 
 

ACORDO 
 

Instar ao goberno do Estado á creación, no Barco de Valdeorras, dunha 
Unidade de Estranxeiría e Documentación, que dea servizo a toda a comarca 
de Valdeorras." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que está de acordo ca moción pero que tamén quere 
aportar varias ideas, que lle parece ben que se cree esa Unidade no Barco 
porque  sería o inicio de que a Policía Nacional se puidera establecer aquí no 
futuro, sobre todo porque ultimamente se están padecendo graves problemas 
de seguridade, que hoxe mesmo trae a prensa que atracaron o pasado martes 
a un veciño do Barco e que iso ven englobado co que el había denunciado  e 
pedido ao sr Alcalde, que é a reunión da Xunta de Seguridade Local, que 
tamén lle gustaría que se lle informara de como foi esa reunión. Di, tamén, o 
voceiro que lle agrada a proposta presentada porque pon de manifesto a 
nivel de Valdeorras a dobre forma de actuar do PP, porque sabe que nunha 
proposta parecida no Concello da Rúa o voceiro do PP Avelino García, que 
é actualmente senador de designación do Parlamento, opúxose porque ía 
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estar establecida no Barco, que lle parece que esa é unha forma de actuación 
ruín nese sentido cando sobre todo dende O Barco nunca se opuxeron a 
calquera servizo que se establecera na Rúa, que neste caso o PP non mira os 
intereses dos veciños de Valdeorras e que polo tanto esta moción ten que ir 
acompañada dunha crítica á postura do senador do PP polo Parlamento de 
Galicia e ex alcalde do Concello da Rúa, Avelino García, que se opón 
precisamente a un servizo que ven moi ben aos veciños de Valdeorras.          
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que cando a poboación do Barco alcanzaba os 
quince mil habitantes e A Rúa máis de cinco mil, e noutros municipios 
había máis veciños que na actualidade, é dicir que se sobrepasaba con creces 
os 27.000 habitantes dos que se fala na moción e por riba gobernaba o 
PSOE, non foron capaces de solicitar este servizo para O Barco, e  a iso 
engadíase  que a poboación de estranxeiría era bastante superior á que agora 
existe, e non solicitaron iso. Di o concelleiro que, por suposto, o voto do se 
Grupo vai a ser favorable pero que queren engadir unha cousa máis cal  é 
que se continúe coa mellora do equipo móbil da provincia de Ourense para 
atender a enfermos, anciáns e persoas impedidas.   
 
Di o sr Alonso Araujo que quere dar uns datos que pensa que son 
importantes, por exemplo que na Coruña hai 8 delegacións, en Lugo hai 3, 
entre elas, Monforte e Viveiro que ten oficina de estranxeiría, e que a 
Comarca ten 26.900 habitantes. Di, tamén, que Ourense ten unha na capital 
e outra en Verín, a sesenta quilómetros por autovía, con 26.000 habitantes a 
comarca de Verín. Di que en Pontevedra hai 8 (Pontevedra, Vigo,  
Salvaterra de Miño, Tui, Marín, Vilagarcía de Arousa, Lalín, etc.). Conclúe 
dicindo que son comarcas moi parecidas á nosa que teñen esa oficina de 
estranxeiría e que ao Barco se lle nega cuns argumentos bastantes 
peregrinos presentados polo PP na provincia de Ourense. Remata dicindo o 
sr Alonso Araujo que  se alegra que se estea de  acordo entre os tres grupos 
da Corporación neste asunto, e que prime primeiro os servizos aos veciños 
antes que os intereses dos partidos.    
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
 

Instar ao goberno do Estado á creación, no Barco de Valdeorras, dunha 
Unidade de Estranxeiría e Documentación, que dea servizo a toda a 
comarca de Valdeorras. 
 
 



 
 
 

12 
 

2.- Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
presentada polo Grupo Municipal Socialista relativa a adhesión á 
proposta sobre o corredor ferroviario Ourense/Lugo-Monforte-O Barco-
Ponferrada-Palencia. 
 

Ratificase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos 
concelleiros asistentes, en votación ordinaria. 
 
Di o sr Alcalde que preferirían que fora unha declaración institucional en 
vez dunha moción, pois pensa que é un tema positivo para a Comarca, non 
só para O Barco, e non parecía que fora cuestión dunha moción senón dunha 
declaración institucional do Concello, que iso foi o que se acordou na 
reunión, no foro que houbo na Casa Río Cigüeño, na que asistiron 
representantes de todos os axentes políticos, sociais, sindicais, etc.,  e que 
neste momento, si pode ser declaración institucional, prefiren que así sexa 
pero que en calquera caso o deixan á decisión do Grupo Popular porque 
Riada estaba de acordo. 
 
Di o sr Moldes Gómez que preferiron que fora moción porque algúns dos 
compañeiros do seu Partido estaban de viaxe e quería que o decidiran entre 
todos.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Socialista, o sr Alonso Araujo, 
quen dá lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

O pasado día 16 de marzo de 2018, nun acto organizado polo Eixo Atlántico, 
reuníronse no Barco de Valdeorras representantes de entidades, asociacións, 
sindicatos, concellos, deputacións e grupos parlamentarios de Galicia e do Bierzo, 
nunha xuntanza en defensa do corredor ferroviario Ourense/Lugo-Monforte-O 
Barco de Valdeorras-Ponferrada- Palencia. Nesa xuntanza presentouse unha 
proposta que debería ser aprobada nos correspondentes órganos de goberno de cada 
institución. É por elo que o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de O Barco trae 
hoxe a este Pleno a seguinte proposta para a súa ratificación: 
 

"Galicia ten unha posición xeoestratéxica privilexiada no Atlántico, baseada nas 
súas conexións co continente americano no seu conxunto e con Asia a través da 
canle de Panamá. Conta con cinco portos de interese nacional que, unidos aos 
portugueses constitúen un potentísimo sistema de comunicacións por mar na 
fachada atlántica da Península Ibérica. Todo iso configura un extraordinario 
potencial de desenvolvemento económico que pode e debe confluír nun hinterland 
que inclúa toda a Galicia interior, O Bierzo e o Norte de Portugal. 
O desenvolvemento da fachada atlántica é un punto de equilibrio con respecto ao 
Mediterráneo, e é básico para reforzar a cohesión entre unha zona 
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demograficamente moi poboada e con satisfactorios índices de desenvolvemento, e 
outra en alerta vermella demográfica e cuns indicativos sensiblemente inferiores. 
Este desenvolvemento só pode lograrse creando as condicións necesarias para que 
todo o potencial marítimo existente tradúzase dunha vez en crecemento económico, 
a través da transformación, pero sobre todo da loxística e a distribución. Para iso 
é absolutamente imprescindible dotar a esta rexión de comunicacións rápidas e 
modernas co centro da península e co resto de Europa. 
É así mesmo necesario que Galicia e o noroeste de Castela e León teñan unha 
conexión ferroviaria de mercadorías, que tamén sirva para pasaxeiros, coas 
prestacións e competitividade das novas liñas ferroviarias europeas, que están a 
ser impulsadas pola Comisión Europea dentro do que se chamaron corredores 
ferroviarios. Galicia debe integrarse no Corredor Atlántico que parte de Aveiro e 
que, pasando por Palencia e Euskadi, enlaza con Francia. debe facelo coas 
mesmas condicións de velocidade e con idénticas características técnicas que as 
que teñen o resto de corredores, xa que é a única maneira de que as mercadorías 
que accedan a través dos portos do Atlántico poidan competir coas que chegan aos 
do Mediterráneo. 
Este acceso ferroviario debe ser construído enlazando Lugo con Ourense, por 
Monforte, O Barco e Ponferrada. En Monforte ha de impulsarse de forma 
definitiva o porto seco, como nó loxístico do interior galego, básico para o 
desenvolvemento ferroviario do noroeste peninsular. Na capital do Bierzo é tamén 
absolutamente preciso avanzar na posta en marcha do Enclave Loxístico da Rede 
Cylog, fundamental para a boa evolución da competitividade nesta comarca. O 
acceso deberá confluír co Corredor Atlántico en Palencia, integrándose desta 
maneira no mesmo, tal e como se contempla nos documentos da Comisión 
Europea. 
Non loitar por estes obxectivos sería apostar pola descohesión e a asimetría 
económica e social entre o Atlántico e o Mediterráneo Ibérico, condenar ao 
subdesarrollo e ao despoboamento aos eixos interiores de Galicia e Noroeste de 
Castela (O Bierzo) e provocar a degradación progresiva dos portos galegos, 
condenándoos á súa total desaparición do mapa portuario e económico europeo.   
Os representantes sociais e políticos de Galicia e O Bierzo, reunidos no Barco de 
Valdeorras o 16 de marzo de 2018, lanzamos esta voz de alarma antes de que 
perdamos -literalmente- o último tren, coas consecuencias que iso tería. 
Manifestamos por tanto o noso firme e decidido apoio a esta iniciativa, e 
solicitamos do goberno español as medidas políticas, administrativas e 
financeiras necesarias para o impulso inmediato á liña ferroviaria 
Ourense/Lugo-Monforte-O Barco de Valdeorras-Ponferrada-Palencia. O 
proceso deberá iniciarse neste ano 2018, para que estea completado nun prazo 
que non prexudique á competitividade dos portos galegos e do resto do territorio. 
Os representantes das entidades, asociacións, sindicatos, Concellos e grupos 
parlamentarios reunidos hoxe aquí comprometémonos a presentar e apoiar esta 
proposta nos nosos respectivos órganos de goberno, para lograr a aprobación da 
mesma." 
  
Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ó Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras que se someta a votación o seguinte 



 
 
 

14 
 

ACORDO 
 
 

Instar ao goberno do Estado a que adopte as medidas políticas, 
administrativas e financeiras necesarias para o impulso inmediato á liña 
ferroviaria Ourense/Lugo-Monforte-O Barco de Valdeorras-Ponferrada-
Palencia." 

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que está de acordo e que participaron da reunión que 
se fixo na Casa Río Cigüeño, pero que alí expuxéronse unha serie de eixes 
que hai que reforzar. Di que aínda que están de acordo coa declaración 
preocúpalle si pensan que a solución só está para unha vía de mercadorías, 
que ten que ser unha vía de mercadorías de alta velocidade pero que tamén 
se converta nunha vía de cercanías, que potencie a comunicación entre os 
veciños das distintas zonas por onde pase. Di o concelleiro que tamén lle 
preocupa que non se cree un lobby das comunidades afectadas que traballe 
en Bruxelas, porque si se pretende unha financiación da Unión Europea iso 
só se consigue a través de lobbies, e que non sabe si está ou non constituído, 
e que o sr Alcalde, como presidente do Eixo Atlántico, saberao. Di que así 
mesmo preocúpalle que esta idea pode tirar para atrás o futuro desenrolo da 
A-76, que cre que hai que loitar polo ferrocarril e tamén pola autovía. Di o 
voceiro que nesa reunión el plantexou a idea de aproveitar o diñeiro, que si a 
Unión Europea financia a obra vai a haber diñeiro de abondo senón se queda 
nos petos  dalgunha xente, para intentar soterrar a vía do tren ou desviar a 
liña fóra das cidades, como se intenta facer en Monforte ou en Ponferrada, 
que hai que estar atentos a que si se desenrola ese proxecto o Concello esixa  
algunhas contrapartidas que poden ser nese sentido que el expuxo. Remata o 
sr García Yáñez dicindo que o seu voto vai ser favorable. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Melo García, quen di que o seu Grupo vai votar a favor 
porque todo o que sexa progreso para Galicia, para o Eixo Atlántico, para 
Asturias,  para todo o que nos rodea é beneficioso. Di que en relación cos 
portos secos el cre que son fundamentais, que hai un en Monforte que está a 
medio gas, que había un proxecto moi grande en Toral de los Vados para 
crear un gran porto seco, que o prometera Zapatero  pero que quedou en 
auga de borraxes cando xa estaba casi todo preparado, que pensa que é algo 
que habería que potenciar pois O Bierzo tamén é unha zona moi importante 
para Valdeorras. Di o concelleiro que cre que o acordo ao non ser un acordo 
político senón de persoas do Barco aparte de instar ao Estado, ao Goberno 
da Nación, habería que instar a todos os grupos políticos a que traballaran e 
que se puxeran de acordo para sacalo adiante, pois non pode ser que uns 
tiren e que outros non tiren, que o de instar a todos os grupos políticos 
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debería facerse sempre para todos os acordos deste tipo. Remata dicindo o sr 
Melo García que xa en novembro houbo unha reunión dos representantes de 
Infraestruturas de Asturias e de Galicia para asinar un acordo para instar ao 
executivo a que inicie actuacións para chegar a ese gran corredor 
ferroviario. 
 
Di o Sr. Alonso Araujo que se alegra de que non se plantexara como un 
tema político senón como un tema de estado, neste caso, que sexa o de 
instar a todos os grupos políticos, que lle gustou iso porque na xuntanza que 
houbo o día 16 de marzo, o único organismo que faltou a esa xuntanza foi a 
Xunta de Galicia, que estivo a Deputación Provincial de Ourense, a 
Deputación de Lugo e os concellos de toda a liña ferroviaria ata Astorga e o 
único organismo que non mandou a ningún representante foi precisamente, 
como xa dixo, a Xunta de Galicia, que el pensa que o Presidente da Xunta 
no seu momento apostou polo corredor transcantábrico e que imaxina que 
agora non lle gusta o corredor do interior de Galicia e do interior de 
Castela-León. Remata dicindo o Sr. concelleiro que lle parece perfecto que 
dende aquí estean todos de acordo neste tema, que non se sexa máis 
partidistas que defensores das necesidades das nosas comarca. 
 
Di o Sr. Alcalde que despois da citada reunión as actuacións que se están 
van a facer non serán exclusivamente acordos plenarios dos respectivos 
organismos para trasladalos ao Goberno,  pois  está claro que esta decisión é 
do Goberno e ten que ser o Goberno Central o que pida en Bruxelas, e que 
xa está feito, como así se dixo por parte do representante da Comunidade 
Económica Europea que veu dende Barcelona para dar esta información, e 
que agora hai que loitar por conseguir moitas cousas pero que será no mes 
de Maio ou de Xuño cando se tome esa decisión. Di que dende o Eixo 
Atlántico se está traballando en colaboración con xente que está en 
Bruxelas, que tamén se teñen pedido entrevistas co Ministro, cos presidentes 
de Castela-León e co presidente da Xunta de Galicia, que nelas estarán 
representadas forzas de todos os grupos políticos. Di o Alcalde que esta 
petición non ten nada que ver coa A-76, que cada unha segue o seu curso, 
que son cousas diferentes e necesarias as dúas. Remata dicindo o sr Alcalde 
quen nun momento determinado asinouse un convenio ou documento no 
que se apostaba polo tren por Asturias pero está claro que iso non interesa 
pois o acordo é moi lesivo para os intereses de Galicia posto que o interior 
de Galicia quedaría abandonado. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezaseis membros asistentes, acorda: 
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Instar ao goberno do Estado a que adopte as medidas políticas, 
administrativas e financeiras necesarias para o impulso inmediato á 
liña ferroviaria Ourense/Lugo-Monforte-O Barco de Valdeorras-
Ponferrada-Palencia. 
 
MOCIÓNS URXENTE DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 
Di o sr Alcalde que presentouse unha moción polo voceiro de Riada, que 
ven por urxencia porque estaba presentada antes da convocatoria do Pleno e 
debería de ter ido na Orde do día, pero tal e como estaba presentada xeraba 
dúbidas xurídicas ao Secretario sobre si procedía ou non procedía ou si o 
Pleno era competente para facer ese debate ou non, que se falou co 
concelleiro e se lle dixo que intentara presentar outra moción porque había 
dúbidas legais, que esa foi a razón pola que non se incluíu na Orde do día. 
Di que por ese non ten sentido que non se debata pois foi presentada en 
tempo e forma ó igual que as outras 
  
Fai uso da palabra o voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, o sr 
Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo non está de acordo coa urxencia da 
moción presentada por Riada, que o urxente realmente é o tema da 
subvención do IDAE, e a moción podería haber ido a outro pleno. 
 
Di o sr Alcalde que todas as mocións que se presentan son aceptadas 
incluíndoas na Orde do día e que na meirande parte das mocións urxente 
que veñen ao Pleno é discutible esa urxencia. 
 
A continuación o Sr. Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada 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        
García Yáñez) e seis votos en contra (dos concelleiros  Moldes Gómez, 
Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García), 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día: 
 
Moción para desaprobar o voto en contra da Área Sanitaria de 
Valdeorras do ex concelleiro e actual deputado autonómico D.Moisés 
Blanco. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que nese debate tamén está en entredito a declaración de persoa non 
grata, que hai Concellos que o fan como o de Pontevedra que declarou 
persoa non grata ao Presidente do Goberno, Mariano Rajoy, polo tema das 
celulosas, que cre que está xustificado porque é unha decisión política que 
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toma un órgano político que é o Pleno dun Concello, non é un órgano 
técnico. Di que el recolleu a proposta do Alcalde para cambiar as palabras 
reprobación por desaprobar, que o que lle interesa é que quede de 
manifesto o papel que xoga o anterior compañeiro na Corporación, que 
tomou unha decisión política votando unha Lei que vai en contra da 
atención sanitaria que reciben os valdeorreses, que pensa que a Lei de Saúde 
vulnera os dereitos dos valdeorreses nese aspecto.  
 
De seguido o sr García Yáñez dá lectura da Moción presentada, que copiada 
literalmente di: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O dia 20 de marzo aprobouse no Parlamento de Galicia a nova norma básica que 
rexerá a sanidade, a chamada "Lei de Saúde de Galicia". Lei que impón a 
desaparición das actuais estruturas de xestión e atención hospitalaria dispersas polo 
rural, concentrando esas funcións nas sete grades cidades da comunidade. Son as 
áreas sanitarias de O Salnés, Monforte, Burela e O Barco, que se integrarán a todos 
os efectos nos complexos hospitalarios de Pontevedra, Lugo e Ourense. 
A desaparición da área de O Barco implica que os veciños das terras de Viana, de 
Trives e de Valdeorras, terán que utilizar cada vez máis os desprazamentos a 
Ourense para recibir a correspondente atención sanitario-hospitalaria en detrimento 
dos servizos médicos que ata o de agora estaban a recibir no Hospital Comarcal de 
Valdeorras. A Lei de Saúde ben a legalizar unha práctica que pouco a pouco viña 
implantando o Goberno da Xunta do Partido Popular, dirixido por Alberto Núñez 
Feijóo. 
Porque a intencionalidade última da lei e a concentración territorial dos pacientes 
que fagan rendible a instalación e operatividade de grandes grupos sanitarios 
privados que substituirán a actual sanidade pública, universal e de proximidade. E 
todo a costa da desfeita do mundo rural galego que ve como cada día desaparecen 
os poucos servizos aos que contribúen cos seus impostos. Como consecuencia a 
brecha sanitaria entre o mundo rural e o mundo das cidades non deixará de crecer e 
neste eido propiciará a corto prazo galegos de primeira e galegos de segunda. 
Dende que a cidadanía da comarca tivo coñecemento do proxecto de lei e durante 
toda a tramitación parlamentaria os veciños dos diversos concellos do Oriente 
ourensán manifestaron a oposición a que desaparecese a Área Sanitaria de O 
Barco. Foron moitas as mocións aprobadas nos concellos que rexeitaban a 
redacción inicial, e moitas as concentracións na rúa que avogaron por consensuar, 
política e socialmente, unha nova norma que tivese en conta as necesidades do 
mundo rural que está a padecer: declive demográfico, incremento da ancianidade, 
dispersión da poboación, malas comunicacións, e distancias excesivas. 
Mobilizacións que culminaron coa manifestación do 30 de setembro que reuniu no 
Barco a máis de 9.000 veciños, segundo a prensa. Demostración sen precedentes de 
protesta que sacou a rúa a un de cada catro usuarios da Área Sanitaria. 
Por iso a aprobación definitiva da Lei de Saúde representa unha traizón aos veciños 
do rural galego. E é máis grave cando conta co voto afirmativo dun deputado que 
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ata vai pouco era concelleiro do Concello de O Barco. O súa posición supón na 
práctica o escaso interese na defensa das necesidades das comarcas do Oriente 
ourensán. 
Non se pode abandonar aos electores impunemente. As incongruencias non se 
poden manter no tempo a cambio dun cargo representativo. Dende o grupo 
municipal de Riadá Cidadá coidamos que o máis ético e moral é a entrega da acta 
de deputado, pois consideramos absolutamente reprobable que D. Moisés  Blanco 
continúe representando a nivel institucional os intereses dos veciños de O Barco, 
de Valdeorras e das terras de Trives e de Viana. 
A deslealdade ao exercer o voto parlamentario non pode traer a estas terras máis 
que consecuencias negativas para os nosos veciños e veciñas. ¡Qué confianza 
podemos ter nun representante que evidencia tan manifestamente o desintereses 
polas necesidades veciñais? 
Mais somos conscientes que o Concello non pode esixirlle a dimisión pero si que 
pode reprobar a súa actitude e práctica política allea ás necesidades, cando menos, 
dos barquenses. Tampouco o Concello está disposto a declaralo "persoa non grata" 
cousa que a nós nos agradaría. 
 

Polo exposto Riada Cidadá propón ao Pleno que adopte os seguintes acordos: 
 

PROPOSTA DE ACORDO 
1.- O Pleno do Concello de O Barco desaproba ao deputado do Parlamento galego. 
D. Moisés Blanco, que votou a favor da Lei de Saúde de Galicia porque esta lei 
lesiona e propicia o desmantelamento dos actuais servizos sanitarios públicos do 
Hospital Comarcal de Valdeorras. 
2.- O acordo da moción achegaráselle a D. Moisés Blanco para que sexa consciente 
da súa incoherencia e da grave situación de asistencia sanitaria en que pon aos 
veciños de O Barco co seu voto."    
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que xa se está outra vez co tema do Hospital, 
que levan toda a lexislatura con que se vai a pechar o hospital e vai para tres 
anos e aínda non se pechou nin se pechará, que por suposto que eles 
tampouco queren que iso suceda, como partido, como veciños deste 
Concello e sobre todo como usuarios. Pregúntalle ó sr García Yáñez si cre 
que si se pensara pechar un hospital investiríase dende o ano 2012 ata o 
primeiro semestre do 2017 preto de 1.500.000€, destacando entre outros o 
TAC, o mamógrafo e o detector radiolóxico dixital e que os orzamentos da 
Xunta de Galicia para 2018 recollen unha partida de 520.000€ para a 
actuación no Hospital do Barco.  Di o concelleiro que con respecto a que o 
Pleno do Barco desaprobe ao deputado Moisés Blanco non están de acordo, 
que o sr García Yáñez podería pedir o mesmo para os seus compañeiros de 
Podemos e das Mareas que votaron en contra da A-76, tan necesaria para 
esta Comarca e que todos os partidos demandan e están de acordo excepto 
vostedes. Di que o voceiro de Riada tamén podería dicir o que conseguiu 
este deputado: subvencións, difundir a figura do poeta valdeorrés Florentino 
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Delgado Gurriarán, declarar a festa do Botelo de interese turístico de 
Galicia, a A-76.... e que entre os deputados que presentaron máis iniciativas 
no Parlamento Galego na lexislatura aparece o nome de Moisés Blanco con 
789 iniciativas. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen di que o seu Grupo non lle vai dedicar nin un 
minuto a un debate que non fai moito se rexeitou noutro organismo, que se 
refire ao esperpento que protagonizaron os deputados provinciais do PP na 
Deputación reprobando ao Presidente da FEGAMP por reclamar o que era 
xusto para os concellos da provincia, e máis cando os propios servizos 
xurídicos da Deputación emitiron un informe negando a legalidade daquela 
votación e demostrando que todo aquilo fora unha bufonada. Di que en todo 
caso o deputado Sr. Blanco Paradelo supón que tería que elixir entre o 
mandato do seu partido ou escoitar o clamor dos miles de valdeorreses 
defendendo na rúa o Hospital, e que en todo caso nas eleccións municipais 
do ano 2015 xa foi contundentemente desaprobado polos veciños e veciñas 
do Barco quitándolle máis de 600 votos e un concelleiro como candidato a 
Alcalde. Di o voceiro que tamén co mesmo criterio habería que desaprobar 
nese Pleno ao senador García Ferradal por votar en contra da Oficina de 
Estranxeiría e do DNI. Remata dicindo o Sr. Alonso Araujo que o Grupo 
Socialista vaise a abster. 
 
Di o sr García Yáñez que cando o voceiro do PP fala de Marea non sabe 
porque se refire a el, que Riada fixo unha declaración formal, que ten a 
prensa, de que está a favor da A-76. Di que é tan confuso o que di o PP que 
a Florencio Delgado Gurriarán chámanlle Florentino, que non sabe si 
ultimamente o rebautizaron, que podería contestar todo o que dixo pero que 
el quere que se someta a votación a moción. 
 
Fai uso da palabra o Sr.  Moldes Gómez e pide perdón si se equivocou no 
nome do poeta que xa sabe que o sr García Yáñez nunca se equivoca. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por un voto a favor (do 
concelleiro García Yáñez), seis en contra (dos concelleiros Moldes Gómez, 
Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) 
e nove abstencións (dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, 
Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira 
Ojea, Domínguez Rodríguez e Jares Almeida) acordou rexeitar a moción 
presentada. 
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2º) DACIÓN DE CONTA: 
 

1.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 166/18 ata 
o núm. 244/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 22 de febreiro 
e 1, 9, 16 e 23 de marzo de 2018. 
 

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. 166/18 ata o núm. 244/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 22 de febreiro e 1, 9, 16 e 23 de marzo de 2018. 
 
 
2.- Dación de conta da sentenza recibida no P.O. núm. 774/2017. 
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no P.O. núm. 774/2017, cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o sr García Yáñez quen, unha vez concedida, di que no 
último Pleno expuxo o grave deterioro no que se atopa o firme de rodadura 
das avenidas do Bierzo e de Galicia, e pregunta que xestión fixo o Concello 
ante as administracións competentes para que poñan remedio a esta 
situación. 
 
Di o sr Alcalde que, concretamente, na avenida do Bierzo está adxudicada a 
obra, que se executará cando o tempo o permita e que se lle mandou un 
escrito ao Xefe Territorial da Consellería de Infraestruturas para que se 
valorara a seguridade, mandándolle un informe da Policía sobre os 
accidentes que houbo nesa avenida nos últimos seis anos para que se 
adoptaran máis medidas de seguridade. Di que con respecto ó Ministerio de 
Fomento falou co xefe da Demarcación de Carreteras e evidentemente están 
pendentes dos orzamentos, que tamén dicir que se chegou a un acordo para 
proceder o Concello a facer unha beirarrúa entre a rotonda de Eulogio 
Fernández e o Lidl, que hai unha zona que a xente vai andando e non ten 
posibilidade de pasar porque non hai beirarrúa. 
 
Pregunta o sr Pérez Roca si afecta a terreos particulares. 
 
Di o sr Alcalde que non, que só se vai a traballar en terreos expropiados, que 
xa viñeron os técnicos do Ministerio cos planos e onde se vai a rechear é 
todo público, terreo expropiado. Di que eles tamén van pintar un paso de 
peóns na intersección de Ponte Pombeira e autorizan ao Concello que faga o 
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recheo, porque eles non poden facer beirarrúas, non entra dentro das súas 
competencias. 
 
Segue o Sr. García Yáñez no uso da palabra e di que cada Pleno denuncia a 
situación de abandono e deterioro no que se atopa o mobiliario urbano, que 
o Sr. Alcalde di que toma nota pero moitas deficiencias seguen semana tras 
semana na mesma situación o que da unha imaxe pésima do Barco, que tal é 
o caso dos sumidoiros da Praza de Viloira, as árbores rotas da rúa Abdón 
Blanco, das fochancas nos xardíns da Casa Grande, das arquetas no Paseo 
do Malecón, dos cables eléctrico que tocan as árbores no aparcadoiro da 
finca do Xeixo, que vai dende Conde Fenosa ao Malecón, e pregunta si ve o 
Sr. Alcalde a necesidade de intervir agora que chega o bo tempo e os 
veciños gozan máis do espazo público. 
 
Di o Sr. Alcalde que aínda que puxo exemplos en conxunto, as cousas non 
están tan mal no Barco, que el estivo nas últimas festas en Madrid e non 
pasou por ningunha das rúas do centro nas que non houbera plaquetas soltas 
e rotas, que as veces é bo comparar co resto das cidades, que de todas 
formas fai pouco estiveron traballando cunhas plaquetas no centro da Praza 
de Viloira, que dos sumidoiros non lle consta ningunha queixa nese sentido 
e en relación cos cables nas árbores non poden cortar as árbores, pero que en 
calquera caso pasará por alí o electricista por si hai algún perigo. Di que 
mañá o concelleiro responsable revisará todas as deficiencias que citou. 
 
Continúa o sr García Yáñez dicindo que o arranxo do camiño que comunica 
en Veigamuíños o Barrio de Piñeiro co Tremiñá levouno o Grupo de 
Goberno en varios programas electorais municipais, que non é da súa 
incumbencia se cumpre co prometido pois son os veciños en última 
instancia os que teñen a palabra cada catro anos, aínda que Riada cree que a 
día de hoxe é unha necesidade veciñal satisfacelo e que por iso pregunta si o 
Alcalde pensa cumprir esa promesa electoral. 
 
Di o Sr. Alcalde que revisará os programas electorais para ver si iso ía 
incluído porque agora non sabe o programa de memoria e que mirará o que 
dicía, que en calquera caso no barrio de Tremiñá este ano van asfaltar a 
estrada dende Tremiñá ata Xagoaza polo Mosteiro. 
 
Di o Sr. García Yáñez que lle parece raro que nos orzamentos vaian varias 
obras de Veigamuíños e Xagoaza e se esquezan da que el citou, que ía no 
programa electoral. 
 
Di o sr Alcalde que entende que o asfaltado da estrada que se vai facer é 
máis urxente e que arranxar o muíño, que era unha petición dos veciños de 
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Tremiñá, é tamén cumprir o programa electoral, que cumpren moito pero 
que todo non se pode cumprir.   
 
Prosegue o Sr. García Yáñez dicindo que en Alixo fíxose recentemente un 
miradoiro e pregunta de quen foi a idea de construír un muro redondo de 40 
centímetros de altura con formigón e laxas de lousa que parece un curral de 
cabras en plena Serra do Eixe, que é unha agresión ecolóxica e un atentado 
paisaxístico dun entorno privilexiado. 
 
Contéstalle o Sr. Alcalde que foi idea do técnico que fixo ese deseño, que o 
presentou e que en principio como todas as obras que teñen certo aporte 
estético e de deseño poden gustar máis ou menos, que dende logo atentado 
ecolóxico non o ve, que alí hai un miradoiro espectacular dende o que se ve 
toda Valdeorras e todo o Bierzo, sendo bo facer alí algo onde a xente se 
poida sentar, mirar e obter información sobre o xeodestino Manzaneda - 
Trevinca, crendo que é positivo, aínda que o equipo de Goberno non aspira 
a que todas as obras que fan sexan do gusto de todo o mundo. Di, tamén, 
que o xeodestino é como se non existira posto que fai máis de dous ano que 
non se reúnen, dende que se fixo a guía e a páxina web para presentala en 
FITUR, e que o responsable é o INORDE e, si quen ten que dinamizar non o 
dinamiza, pois non se fai nada, aínda que algúns concellos si que se 
preocupan, como por exemplo O Barco ou O Bolo que foron os que fixeron 
miradoiros, e que este ano pediuse unha subvención de todos os concellos 
de Valdeorras, para información do Camiño de Inverno esperando que vaia 
todo na mesma liña.  
 
Di o Sr. García Yáñez que el non falou de atentado ecolóxico senón de 
agresión ecolóxica polo formigón, que só hai que ir ao norte de Galicia e ver 
como están os miradoiros dos mares, que son uns simples bancos, como é o 
caso de Estaca de Bares que está considerado como o banco máis bonito do 
mundo, que é simplemente achandar o espazo onde vai a estar, poñer un 
banco e si se quere un pouquiño de sombra, que non require máis e non 
meter formigón en plena Serra do Eixe. 
 
O Sr. García Yáñez segue no uso da palabra e di que no último Pleno 
falouse da seguridade cidadá e que dende ese último Pleno producíronse 
varios altercados contra as persoas e contra vehículos, que simplemente 
quere preguntar que como dixo o sr Alcalde que se ía a reunir a Xunta Local 
de Seguridade, qué conclusións ou medidas se van a tomar. 
 
Di o Sr. Alcalde que non lle pode dar todos os datos pero que si lle pode 
dicir que todas as incidencias que hai, tanto as detectadas pola Policía Local 
como pola Garda Civil, evidentemente quedan recollidas e forman parte da 
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Memoria, polo tanto eses son datos obxectivos e que non admiten maior 
discusión. Di que a realidade é a de todos os anos, máis ou menos, que na 
Comarca de Valdeorras non só se está por debaixo da media de toda España 
senón por debaixo da media da provincia de Ourense e de calquera cidade 
da entidade do Barco, que cre que non hai ningunha sensación de seguridade 
e os números están aí, que O Barco é unha cidade moi segura para andar por 
ela e que iso é o que hai que transmitir. Di que, en canto teñan a acta da 
reunión, non ten ningún problema, que consultará na próxima reunión si se 
poden pasar as actas aos voceiros dos Grupos Políticos. 
 
Pide a palabra o Sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que teñen 
queixas dos veciños da rúa Lamas Carvajal polos ruídos da central de 
Telefónica. 
 
Di o Sr. Alcalde que tamén lle chegaron a el as queixas, que incluso se 
fixeron medicións dos ruídos por parte da Policía e que pensa que é do aire 
acondicionado, que a medición estaba dentro da normalidade e que, falando 
de ruídos, tamén se están facendo medicións nestes días por varios bares e 
que se vai a vixiar os horarios de peche. 
 
Continua o Sr. Moldes Gómez dicindo que xa había feito este rogo en varias 
ocasións e é que na zona de Villabril a auga que ven dende arriba cruza toda 
a rúa e case non se pode pasar por alí camiñando, é na zona case cerca do 
Polígono. 
 
Di o Sr. Alcalde que as augas están esnaquizando moitas estradas porque as 
desvían e non pode ir en moitos casos para as viñas, e ás veces córtase e 
tápase e ó día seguinte volven a estar o mesmo sitio, que na zona do Serro 
hai o mesmo problema e os camiños están desfeitos, que se mirará o tema. 
 
Pide a palabra o Sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que esta mañá 
no Malecón estaban traballando uns operarios municipais cree que cunha 
desbrozadora ou cunha radial ou motoserra e pregunta que se pretende facer. 
 
Contéstalle o concelleiro delegado de Obras, Sr. Neira Ojea que quitar os 
tocos que estean podrecidos. 
 
Prosegue o Sr. Pérez Roca dicindo que esta pregunta xa a fixo sete ou oito 
veces e é a das plaquetas da rúa San Roque, que cada dous meses levántanse 
e sempre se lle di que está solucionado. 
 
Di o sr Neira Ojea que hai un tramo que se colocou de tal forma, que da 
lugar a que iso pase sempre, pois arránxase unha vez e estrágase outra,  e elo 
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debido a que é un morteiro pobre en cemento seco e que coa auga levántase, 
que se repara unicamente a que se levanta, que hai outro tramo na zona de 
abaixo que fíxose doutra forma e non se move ningunha. 
 
Di Sr. Pérez Roca que hai un tramo onde estaba antigamente o Bazar que se 
reparou con morteiro que ía quedar perfecto e alí tamén se levantou, que o 
problema non é que se levante senón que calquera día pode haber un 
accidente.            
 
Di o Sr. Neira Ojea que cando fan arranxos alí e atrancan a rúa, segundo 
marchan eles xa se abre a rúa, que si non se deixa 24 ou 48 horas para que o 
cemento fragüe é imposible, que non é que quede mal colocada é que non 
lle dan tempo a secar, que esa rúa ten moito tráfico e mentres non se levante 
todo o que se colocou con morteiro pobre vanse seguir levantando.  
 
Segue o Sr. Pérez Roca agora facendo un rogo e di que no parque de 
Veigamuíños onde está a escola, hai un banco de madeira que está 
totalmente esnaquizado, á entrada a esquerda, a ver si se pode repoñer. 
 
Di o Sr. Neira Ojea que o mirarán. 
 
Finalmente, di o Sr. Pérez Roca que, no aparcadoiro de Renfe houbo obras 
feita por parte de Renfe e utilizaron unha serie de metros cadrados para 
apilar material, o máis próximo ó almacén e alí fixeron un corte onde non se 
podía aparcar, que esa zona está embarrada, chea de area, de grava miúda, e 
que habería que mirar iso. Di que tamén na entrada á dereita, onde baixa un 
rasante a un sumidoiro, hai moita folla que impide que a auga vaia ao 
sumidoiro.       
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 20:30 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 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DE 12 DE ABR IL  DE 
2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 12 de abril de 2018, 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 
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. 
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1º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo  a aprobación inicial do orzamento xeral 
municipal para o exercicio 2018. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 9 
de abril de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que en primeiro lugar quere 
agradecer en nome de toda a Corporación ao servizo de Intervención, a 
través da Interventora, o traballo que supón sacar adiante os orzamentos con 
toda a documentación que elo implica. Di que o ano 2018 é o segundo dos 
últimos anos no que se rexistra un incremento orzamentario sen necesidade 
de pedir préstamos hipotecarios, que este feito máis a incorporación do 
superávit rexistrado no ano 2017 permite neste exercicio avanzar de xeito 
significativo no plan de inversións presentado o ano pasado. Di o 
concelleiro que como xa coñece a Corporación, o Concello do Barco non 
tivo que asumir plans de saneamento nin acollerse ao plan de pagos a 
provedores, que se puxo en marcha pola crise e o endebedamento 
xeneralizado das administracións públicas, e que isto non foi froito da 
casualidade senón que se conseguiu grazas a política de control de gasto que 
este Concello ven practicando dende hai anos e que actualmente se segue 
desenrolando, e que aínda así non evitou que o Concello do Barco tivera que 
cumprir coas directrices que establece o goberno Central en materia 
económica e que condicionou en grande medida os orzamentos, sobre todo, 
a contratación de persoal, que, como xa coñecen, entre esas directrices, está 
a de non permitir novas contratacións para cubrir as prazas existentes 
provocando que actualmente haxa moitas prazas vacantes no Concello e que 
se segan sen cubrir.  Di, tamén, que como novas contratacións neste ano 
incorporáronse dous axentes da policía local e o pasado creouse unha praza 
de Axunto á Secretaría e se incrementou o horario das traballadoras da 
Biblioteca. Continúa o voceiro dicindo que este orzamento pódese definir un 
ano máis como un orzamento realista, tanto no que atinxe aos ingresos como 
aos gastos, xa que só se incluíron os ingresos que xa están comprometidos e 
asegurados, quedando á espera doutras aportacións ao longo do ano para 
incorporar novos proxectos, que neles destaca especialmente o capítulo 
inversor que neste ano chegará a 1.596.000€ o que significa incrementar en 
máis dun millón de euros a cantidade prevista no orzamento do ano 2017. 
Di que no pasado exercicio elaborouse un plan de inversións para o período 
2017-2019 que a día de hoxe está executado nun 53%, cun custo total de 
1.767.000€, que nese plans de inversións pódense destacar varias obras de 
relevancia como a aportación plurianual para a ampliación escola infantil 
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municipal de 150.000€, a urbanización da rúa Melo Pisón con 106.000€, a 
impermeabilización con poliéster do saneamento das rúas Real, San Roque e 
San Mauro cun custo de máis de 100.000€, a pavimentación da zona da 
praza das Airas cun orzamento de 100.000€, a urbanización de rúas en 
Éntoma ou o arranxo da Casa dos Camiñeiros, entre moitas outras. Di o 
concelleiro que aínda que o Capítulo de investimentos é importante a aposta 
máis relevante nestes orzamentos é, como en anos anteriores, a continuidade 
no mantemento dos servizos que presta o Concello, mantendo a súa aposta 
por seguir con aqueles que resultan máis importantes para os veciños, 
incluso nos casos nos que de acordo coa Lei vixente deberían ser atendidos 
por outras Administracións, merecendo mención especial o esforzo 
importantísimo que se está a facer en materia de servizos sociais, cun 
incremento de algo máis de douscentos mil euros no capítulo de persoal, 
presupostando as 24 prazas de axuda a domicilio existentes co salario 
marcado na recente Sentenza do Tribunal Supremo. Di, tamén , que se 
manteñen as axudas ás entidades non gobernamentais, especialmente as 
benéficas, e as deportivas e culturais, que no que atinxe á promoción 
económica mantéñense as achegas para o Centro Comercial Aberto e para o 
proxecto do Eixo Atlántico, tamén se continúa co convenio coa FEUGA 
para incorporación de bolseiros ao Concello, e se aposta pola organización 
de diferentes feiras, a consolidación do viveiro de empresas e a continuación 
de todos aqueles proxectos que supoñan a dinamización económica do 
Barco. De seguido o sr Alonso Araujo fai lectura do resume por Capítulos 
dos gastos e ingresos do referido Orzamento. Di o voceiro que se está ante 
uns orzamentos prudentes, realistas e equilibrados, cun Concello saneado 
que conta cun alto grado de liquidez e cun aforro neto real de máis de dous 
millóns de euros, o que permite acometer inversións importantes sen 
recorrer a operacións de endebedamento, aínda que, se fose necesario, 
poderíanse asumir novos créditos xa que o Concello conta cun amplo marxe 
ata o límite que permite a Lei, tal e como queda reflectida na liquidación dos  
orzamentos do ano 2017. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que as cifras pódense ler de moitas formas, e mesmo 
se pode ler  que as aportacións dos veciños e das administracións públicas 
que se fan por Lei de modo automático, son algo que lle debemos ao Equipo 
de Goberno, e iso non é así. Di que a proposta de orzamentos do ano 2018 
que presenta o Grupo de Goberno para a súa aprobación ven condicionada 
por novidades en canto ao gasto dispoñible, pois non é un secreto que a 
recente autorización do Ministerio de Facenda para poder dispoñer do 
superávit do ano anterior incide positivamente na execución dos proxectos a 
levar a cabo; que o Grupo de Goberno dispón neste exercicio de 1.033.165€ 
a conta do remanente  último acumulado, e que é o superávit do 2017, o que 
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fai posible elevar a cifra de inversións ata un 18% do orzamento para o ano 
2018. Di que non hai que enganarse porque as inversións reais deste ano só 
representan o 6,3%, incluídas as posibles subvencións das administracións 
estatais, pois o resto son previsións de gastos a conta das partidas que non se 
usaron durante o exercicio 2017, que ese 6,3% segue moi lonxe (era o 12% 
do ano 2017) do que ven reclamando ano tras ano que é dedicar a redor do 
20% do orzamento a inversións para impulsar e adecuar ao Concello as 
necesidades de futuro coa idea de que os veciños e veciñas dispoñan de 
todos os servizos con parámetros de calidade homologables ao do resto do 
Estado. Di, tamén, o concelleiro que se reiteran unha serie de actuacións que 
orzamento tras orzamento aparecen e que espera que neste ano preelectoral 
se podan levar a cabo, que o Grupo de Goberno non debería supeditar as 
decisións aos intereses electorais, como por exemplo as partidas para a 
cuberta do multiusos, a reparación do edificio Lauro Olmo, que non deixa 
de ser un pozo sen fondo,  a inutilidade de dedicar unha cantidade para o 
muíño de Tremiñá cando é tan necesario nese barrio anchear a estrada que 
vai a Xagoaza ou os 150.000€ cos que subvencionamos á Consellería de 
Educación para levantar o pavillón do colexio Julio Gurriarán no que aparte 
de aportar tamén o chan renunciamos a súa propiedade. Di que o máis grave 
é que a distribución das obras obedece a criterios clientelares pois non pode 
ser que as obras nas aldeas se concentren exclusivamente nas radicadas na 
marxe dereita do Sil (Éntoma, Vilanova, Xagoaza, O Castro, Veigamuíños) 
esquecendo completamente A Proba e a todas as da beira esquerda e 
pregúntase si as aldeas de Cesures, Fervenza, Santa Mariña, Santigoso, 
Soulecín, Coedo, etc. teñen todas as necesidades cubertas. Di, tamén, que a 
impermeabilización das rúas Real, San Roque e San Mauro representa unha 
desgraza para os fondos municipais dende que se acometeu o seu arranxo no 
que o Equipo de Goberno primou a estética do chan fronte aos criterios de 
eficacia e ano tras ano a Brigada de Obras Municipal ten que dedicarse a 
resolver as continuas desfeitas nesas rúas. Continúa o voceiro dicindo que 
neste plan de obras o Concello abandonou ideas que o seu Grupo anunciaba 
como innecesarias, como por exemplo  dedicar 40.000€ á posta en valor do 
xacemento da Proba, a famosa contratación dun xeoradar, cando o que de 
verdade necesita O Barco é un museo local que, entre outras funcións, 
complemente a oferta turística da Comarca. Di,  tamén, que o que si bota en 
falta son algunhas obras imprescindibles para os veciños do Concello como 
a ampliación do 3º paso soterrado entre a rúa da Rampa e a rúa Ramón e 
Cajal e que hai outras obras que non se teñen en conta como a tan necesaria 
transformación nunha estrada do camiño de Viloira á Raña por Villabril ou 
o arranxo das beirarrúas da estrada entre Piñeiro e A Proba que faciliten a 
súa utilización polos veciños e que ao final este plan de inversións que se 
axunta aos orzamentos segue a crear confusión veciñal ao non vir 
acompañado dun listaxe de prioridades na súa acometida.  
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Continúa o Sr. García Yáñez dicindo que o presente orzamento é un 3,7% 
maior co do ano 2017, produto das subvencións, do aumento das 
aportacións das administracións públicas e das taxas e sobre todo do 
incremento da recadación do IBI urbano e que o seu Grupo xa propuxo no 
último pleno do ano 2017 que o Concello adecuase e baixase o baremo que 
actualmente aplica este imposto. Di que no tema social o Alcalde se 
congratula co incremento dedicado aos servizos sociais, pero á verdade é 
que non son cartos destinados a cubrir as necesidades sociais senón que son 
partidas destinadas a cumprir coa obriga de legalizar a situación laboral das 
24 traballadores de axuda á domicilio tras a Sentencia condenatoria do 
Tribunal Supremo. Di, tamén, que o seu Grupo, como ferramenta de apoio 
ás familias e de modo especial ás mulleres, propón a montaxe dun Centro de 
Día público e municipal e que non é de recibo argumentar que se dispón dun 
Centro de Día con xestión privatizada a 17 quilómetros, no Concello da 
Rúa, e que segundo os rumores vaise pechar nos próximos meses, o que 
representa un gran deterioro na saúde e no peto dos usuarios. Di, tamén, que 
o Centro de Día que se reclama ao Concello servirá para crear emprego, 
benestar social, garantir dereitos da veciñanza sendo necesario para xerar 
unha pedagoxía de apoio interxeneracional, pois o Centro de Día tamén é un 
servizo municipal dos veciños como pode ser manter unha gardería, un 
conservatorio ou unha casa da cultura, xa que é un gasto social máis que hai 
que abordar canto antes. Di o concelleiro, en relación coa política de 
promoción de emprego, que non se di nada no orzamento e se supedita a 
manter a colaboración mediante subvencións a entidades externas, 
afirmando que xa está ben de conceder achegas á Cámara de Comercio de 
Ourense ou ao INORDE que non ten ningunha actuación na Comarca, e que 
son moitas as necesidades de emprego que ten o Concello sendo 
practicamente nulas as solucións do Grupo de Goberno. Di que se segue a 
preguntar cando se lle exixirá a Xestur que ceda a xestión do uso do chan na 
Raña, que esa é a auténtica política empresarial a desenvolver dende o 
Concello e non a de entrar en aparentes políticas de promoción industrial 
desenvoltas pola Xunta de Galicia que non levan a parte algunha, que é 
necesario impulsar unha política comercial de chan propio, que el segue a 
reclamar unha partida orzamentaria dedicada á promoción económica que 
incida no sector produtivo comarcal que dinamice o Polígono da Raña e que 
busque inversores que establezan empresas no Municipio. Di, a 
continuación o voceiro, que a política de privatización dos servizos, 
xustificada polo aforro de costes salariais, levada a cabo polo Grupo de 
Goberno nos últimos anos (recadación, auga, lixo, ORA, xestión de 
nóminas) non representou un abaratamento senón que o ano anterior estaba 
nun 45% do gasto e este ano xa está por riba do 47%. Di, tamén, que o 
Alcalde segue a manter a externalización da recadación xustificándoa na 
necesidade de cobrar débedas e poñer ó día o sistema impositivo municipal 
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e que despois de cinco anos de traballo coida que o cometido ten que estar 
cumprido polo que avoga pola súa remunicipalización. Continúa o Sr. 
García Yáñez dicindo que faltan partidas específicas relativas ao medio 
ambiente para contribuír  tanto coa limpeza do río Sil e os seus afluentes 
como á sensibilización, información e desenvolvemento de políticas 
medioambientais que lle devolvan a importancia a este sector e que o 
Concello tampouco fai fincapé en criterios de contratación de produtos que 
produzan o menor impacto posible sobre o medioambiente. En definitiva 
conclúe o Sr. García Yáñez que para el os orzamentos do 2018 son unha 
exposición dunha xestión anquilosada que colle folgos este ano coa decisión 
do Ministerio de Facenda de utilizar o superávit do ano 2017, que carecen 
dunha visión de futuro necesaria para impulsar a  potencialidade da 
cidadanía non abrindo portas á participación  ao non permitir que os propios 
cidadáns decidan de maneira directa sobre, por exemplo, o 10% dos 
investimentos, e que son uns orzamentos que no seu conxunto o seu Grupo 
non apoiará.    
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que segundo se le na Memoria durante o ano 
2018 non se pedirán préstamos hipotecarios, e que  el saiba o Concello non 
pide prestamos hipotecarios senón persoais. Di que lles alegra moito a 
inversión de 40.000€ para a rúa da Capela, que xa foi solicitada por eles en 
moitas ocasión facendo chegar as queixas dos veciños de dita rúa, que os 
gastos de persoal supoñen máis do 47% do orzamento para ese capítulo, e, 
que en relación coa subvención concedida ao CD Barco, parécelle ben pero 
que ademais o Concello pagou unha factura superior aos 4.000€ o que supón 
unha subvención final de 23.000€. Di, tamén, o concelleiro que a presión 
fiscal supón uns 40€ máis por habitante que o ano anterior. Finalmente, di o 
Sr. Moldes Gómez, que no informe da Intervención faise a recomendación 
de levar a cabo unha axeitada previsión e adecuación á realidade do persoal 
ó servizo do Concello e modificación das ilegalidades do Convenio 
Colectivo do Persoal Laboral e do Acordo Regulador das Condicións de 
Traballo do Persoal Funcionario. 
 
Toma a palabra, novamente, o Sr. Alonso Araujo quen di que ó final todo é 
un macro mareo de cifras e de opinións. Di que o Sr. García Yáñez falou, 
entre outras cousas, de que a inversión na rehabilitación do muíño en 
Tremiñá debería ter outro  destino, se ben el pensa que o patrimonio hai que 
coidalo e que un pobo que non respecte o seu patrimonio por mal camiño 
vai, que tamén fala da estrada entre Viloira e A Raña, recentemente 
asfaltada, que debería ter outro tipo de tratamento, pero que si ve as cifras 
dos Capítulos I e II, de gastos de persoal e de gastos de bens correntes e 
servizos, supoñen o 90% dos orzamentos polo que soamente queda un 10% 
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para o demais e non se dispón de orzamento para atender todo, aínda que cre 
que os veciños do Barco están bastante cubertos nas súas necesidades 
comparados con outras vilas de similar poboación, concluíndo que é moi 
difícil chegar a cumprir coas peticións do voceiro de Riada con soamente 
ese 10%. Di, tamén, con respecto á petición de remunicipalización que 
Riada fai continuamente, que aí discrepan, pois como xa se ten comentado 
nalgún Pleno hai cantidades de servizos dos que fala o sr García Yáñez que 
non están remunicipalizados pero si que están atendidos por organismos 
públicos, como por exemplo o servizo de augas, saneamento, etc., e que con 
respecto ó rebaixe do IBI xa se ten falado sobre iso e que no Barco estase no 
límite inferior. Continúa, o concelleiro, en relación co pavillón 
polideportivo do Colexio Julio Gurriarán dicindo que destínase esa 
cantidade porque é o único Colexio que non ten pavillón e por riba vai 
permitir que o Concello dispoña, fóra do horario lectivo, dun pavillón a 
maiores, como pasa con outros pavillóns de Colexios ou Institutos, e que a 
titularidade do pavillón é o de menos pois sexa de titularidade da Xunta ou 
do Concello,  o que importa é que quen vai desfrutar desa instalación que 
son os veciños do Concello do Barco. Di, tamén, o Sr.  Alonso Araujo que 
con respecto ao que dicía o voceiro do PP, de que o gasto de persoal 
disparouse este ano, en parte por esa Sentenza do Tribunal Supremo sobre 
as auxiliares de axuda no fogar, que tamén é  unha previsión, pois ata que 
non sexan efectivos os presupostos xerais do Estado non se saberá canto é o 
gasto, pois previsiblemente  subirán os salarios dos empregados públicos,  
sinalando, tamén, que están orzamentadas unha serie de prazas que non 
están ocupadas pero que a intención deste Grupo de Goberno ocupalas 
cando a lexislación o permita.    
 
Replica o Sr. García Yáñez dicindo que, con respecto ao pavillón, fíxose 
unha interpretación torticeira do que el dixo, que non sabe si se explicou ben 
ou non. Di que 150.000€ máis o chan debe levar aparellado que o Concello 
sexa como mínimo copropietario do pavillón, que non pase como co solar 
que hai detrás que se lle regalou a unha entidade privada para facer unha 
especie de xardín privado, e que se non ten importancia quen é o 
propietario, como di o Sr. Alonso Araujo, pois dicirlle á Consellería que 
como non ten importancia poñámolo a nome do Concello.   
 
Pregunta, a continuación, o Sr. Moldes Gómez si o Concello pide préstamos 
hipotecarios. 
 
Contéstalle o Sr. Alcalde que o Concello pide préstamos, pero non 
hipotecarios, que se tratará dun erro literario ou lingüístico, pero que non ten 
maior importancia. Di, tamén, que sempre hai o debate do gasto de persoal, 
sobre si o Capítulo I é moito ou é pouco, que é moito cando o Concello 



 
 
 

8 
 

presta os servizos directamente porque hai que pagar o persoal que presta 
eses servizos, e que é un debate falseado no sentido de que non se pode 
baixar o Capítulo I e prestar máis servizos, xa que si se fai iso habería  que 
privatizar todos os servizos pero a partida do gasto correspondente iría a 
outro Capítulo, ao II . Di, polo tanto, que o debate está no modelo de 
administración que queremos, pois si queremos prestar os servizos dende o 
Concello evidentemente o Capítulo I ten que ser grande. Di que outra cousa 
é o Convenio que hai que cumprilo, porque incluso recentes sentenzas 
dalgún xuíz, aínda que se argumentaba que determinados acordos estaban en 
contra da legalidade vixente, o xuíz dixo que se cumprira o Convenio. 
Continúa o Sr. Alcalde dicindo que el respecta todas as opinións pero que 
hai que ser obxectivos co que se di, pois, o Teatro Lauro Olmo non é un 
pozo sen fondo pois a cámara de cine que se substituíu por un equipo novo 
foi mercada polo ano 1987 e  o desaparecer as películas dese modelo ou se 
cambiaba de cámara ou non se proxectaban películas. En relación co muíño 
de Tremiñá di que si se quere ensanchar a estrada hai que tirar as casas pois 
no río non se pode entrar porque non é posible. Di, tamén, que é certo que 
hai máis obras este ano na marxe dereita do Río que na marxe esquerda pero 
tamén hai varias obras como en Viloira que é marxe esquerda ou a estrada 
que vai do Polígono Industrial a Vales e consecuentemente a Cesures. Di 
que está de acordo co de facer o 3º paso soterrado da vía do tren na rúa 
Ramón y Cajal, que está traballando nese asunto pero que o problema é que 
quere facer ese paso soterrado cofinanciado, como se fixo o peatonal, e 
agora parece que cambiaron as regras do xogo e non se cofinancian, polo 
que agora anda buscando cofinanciación, pois a clave non é canto gasta o 
Concello senón cantas cousas se fan e as pagan outros ou polo menos se 
cofinancian. Di, tamén, que o río vaise  limpar e todas as árbores que hai 
dende o arroio Mariñán para abaixo vanse limpar este ano pero que o vai 
facer a Confederación. Di, tamén, que en materia de fomento de emprego 
directo os concellos de menos de 20.000 habitantes non teñen competencias 
e, en relación co que se falou do Polígono Industrial, precisamente este ano 
as parcelas do Polígono estanse vendendo e o Concello fixo unha cousa que 
non hai que esquecer que é bonificar os impostos e baixar as taxas para 
facilitar a implantación de empresas no Polígono Industrial. Di, tamén, que 
a cidadanía pode estar tranquila porque o Centro de Día de A Rúa non se vai 
pechar, que foi un rumor que saíu por outra cuestión pero que non se vai 
pechar. Finaliza o Sr. Alcalde dicindo que el sempre defendeu dende o seu 
estrado á Comarca e que entende que o que hai que facer é compartir 
servizos e facer servizos que sirvan para toda a Comarca, que non se pode 
ter un servizo repetido en cada Concello, que a Xunta no ano 2009 decidiu 
poñer o Centro de Día en A Rúa e non chega ao 50% da súa capacidade e 
que el pode garantir que a xente que leva alí aos seus país e as súas nais está 
moi contenta co servizo que prestan e coa atención que reciben os usuarios, 
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polo que ter dous Centros de Día na  Comarca de Valdeorras cando no se 
enche un parece claramente unha mala administración dende o punto de 
vista económico. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, 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 sete en 
contra(dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, 
Rodríguez Voces, Pérez Roca, Melo García e García Yáñez) adopta o 
seguinte acordo: 
  
1. Aprobar inicialmente o expediente do Orzamento Xeral Ordinario 
deste Concello para 2.018, que consta dos seguintes documentos: 

- Liquidación do orzamento 2017.  
- Estado de gastos 
- Estado de ingresos 
- Memoria da presidencia 
- Plantilla de persoal 
- Bases de execución do orzamento e anexos 
- In forme económico-financeiro e anexos  
- Anexo de inversións do exercicio 
- Informe de Intervención.  

 

O resumen de gastos e ingresos do referido Orzamento, resulta como 
sigue: 
   
                         RESUMEN POR CAPITULOS 
 

 
 
CAPÍTULO  INGRESOS  GASTOS 
Iº 3.414.677,92 € 4.193.851,60 € 

IIº 75.000,00 € 3.875.842,38 € 

IIIº 1.509.850,00 € 5.300,00 € 

IVº 3.740.548,50 € 326.868,23 € 

Vº 173.606,00 € 0,00 € 

VIº 0,00 € 332.730,21 € 
VIIº 0,00 € 0,00 € 

VIIIº 6.000,00 € 5.000,00 € 
IXº 0,00 € 180.090,00 € 

TOTAIS 8.919.682,42 € 8.919.682,42 € 
 

2. Aprobar a plantilla do persoal funcionario e relación de persoal 
laboral deste Concello para 2.018.  
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3. En caso de que o orzamento non entrara en vigor o día 01/01/2018 de 
conformidade co establecido no artigo 21.6 do Real Decreto 500/90 do 
20 de Abril, as modificacións efectuadas sobre o orzamento prorrogado, 
consideraranse feitas sobre o orzamento definitivo, aumentando en 
consecuencia os importes dos créditos iniciais na cantidade igual a das 
modificacións realizadas. 
 

4. Dispor a publicación do presente acordo no Tablón de Edictos do 
Concello e no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido na 
normativa de Facendas Locais. Si transcurrido o prazo de exposición ao 
público non se presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo  
elevarase a definitivo. 
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación crédito extraordinario 
2/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 9 
de abril de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que tal e como expuxo o Sr, 
Secretario en funcións, do que se trata é de votar todas esas partidas as que 
xa se fixo referencia no debate dos orzamentos, que aparecían na Memoria 
inicial dos mesmos e como nestes momentos os orzamentos do ano 2017 
estaban prorrogados e en eses orzamentos non existían partidas 
presupostarias procedeuse a abrir novas partidas presupostarias para todas 
esas actuacións e dotalas de crédito contra ese superávit de Tesourería que 
se arrastra dende o ano 2016. De seguido o Sr. Alonso Araujo fai lectura do 
resume das inversións para as que se habilita ese crédito extraordinario. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr García Yáñez, quen 
fai uso dela para dicir que aínda que non está de acordo con algunhas 
partidas ou obras que se fan, considera que no seu conxunto é beneficioso 
para o pobo porque hai obras necesarias e non se pode prescindir delas, 
sobre todo cando hai o remanente que hai, que votará a favor coas 
salvidades que dixo na exposición do orzamento. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o sr Moldes Gómez, quen di que a súa postura vai ser a mesma que na 
Comisión informativa, que se van a abster.     
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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 seis abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado 
García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de Crédito Extraordinario 02/2018 
financiada con cargo a incorporación de remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais obtida da liquidación orzamentaria. 

Alta en aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DA INVERSION CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

Reparación cuberta edificio multiusos 30.000,00 € 
933/62200 

Sustitución da climatización do 1º andar do 
edificio multiusos 40.000,00 € 

933/62201 

Reparación cuberta teatro Lauro Olmo 30.000,00 € 
933/62202 

Retranqueo rúa Villabril, Viloira 59.421,00 € 
1532/60910 

Redacción de proxecto e dirección de obra 4.200,00 € 
1532/60910 

Urbanización da rúa Elena Quiroga zona do 
cemiterio 55.615,00 € 

1532/61910 

Redacción de proxecto e dirección de obra 4.000,00 € 
1532/61910 

Urbanización contorno casa dos camiñeiros 20.000,00 € 
1532/60911 

Biondas, 1000m. 10.000,00 € 
453/61911 

Urbanización das rúas "camiño real e camiño 
de Outeiro" en Éntoma 98.000,00 € 

1532/61912 

Redacción de proxecto e dirección de obra 5.880,00 € 
1532/61912 

Ampliación da estrada de A Veiga de C. 
para que xiren os coches 14.610,00 € 

453/61913 

Reparación muiño de Tremiña 23.000,00 € 
933/62203 

Asfaltado da estrada desde o polígono da 
Raña hasta Vales 88.379,00 € 

453/61914 

Redacción de proxecto e dirección de obra 5.302,00 € 
453/61914 

Arranxo en Vilanova da rúa das covas dende 
a igrexia hasta o cemiterio 30.000,00 € 

1532/61923 

Renovación da estación reemisora de 
Vilariño 21.416,00 € 

432/61916 

Pavimentación cemiterio 1ª fase 50.000,00 € 
1532/61917 

Urbanización Rúa A Capela 10.000,00 € 
1532/61918 
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Redacción de proxecto e dirección de obra 2.400,00 € 
1532/61918 

Pavimentación zona da praza das airas 100.000,00 € 
1532/61919 

Redacción de proxecto e dirección de obra 6.000,00 € 
1532/61919 

Impermeabilización con poliester do 
saneamento das rúas:Real, San Roque, San 
Mauro  101.427,00 € 

160/61920 

IVE da obra de Veigadecabo ao Castro 9.675,96 € 
453/61924 

Redacción de proxecto e dirección de obra 3.340,00 € 
453/61924 

obra escola infantil 150.000,00 € 
321/62201 

bacheado estradas segundo memoria 30.500,00 € 
453/61922 

  
 

 

Total inversión co remanente 1.003.165,96 € 
 

 

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: 

 

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 

Aplicación 
Descrición 

Créditos 
finais 

Progr. Económica 

 87000 
Remanente de 

tesourería para gastos 
xerais 

1.003.165,96€ 

  TOTAL GASTOS 1.003.165,96€ 
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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. 
 
3º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía de aprobación do proxecto de obra "ampliación da escola 
infantil".  
 

Di o sr Alcalde que como xa se explicou na Comisión informativa, unha vez 
rematado o proxecto da rehabilitación da escola infantil tivo que ser 
supervisado por outro organismo diferente do Concello, que neste caso o 
fixo a Deputación Provincial cun informe favorable, e despois tamén se 
necesitaba un informe do Consorcio de Servizos Sociais que entrou por 
correo electrónico o venres e en papel o martes, polo que se incluíu na Orde 
do día do Pleno, porque ó ser unha sesión extraordinaria non se poden 
incluír mocións urxentes e que se levou á Comisión informativa de obras 
para dar conta del. Di que procede a ratificación da súa inclusión porque a 
intención é, nun prazo de oito ou dez días, ter rematado o prego 
administrativo e que a tramitación, ao ser electrónica, se realice a través da 
plataforma informática da Deputación Provincial aínda que a apertura de 
sobres, ofertas, etc., se fará no Concello do Barco pero por medios 
electrónicos.. 
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, pola Secretaría dáse 
lectura á proposición da Alcaldía sobre aprobación do proxecto de obra 
"ampliación da escola infantil". 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que quere explicar aos 
presentes en que consiste este proxecto. Di que a Escola Infantil ten unha 
antigüidade de vinte e dous anos polo que son diversos os problemas de 
habitabilidade e confort así como de espazo polo que agora se levará a cabo 
unha reforma do devandito inmoble e das súas instalacións para adaptalo á 
tecnoloxía actual e desempeñar as súas funcións de maneira máis segura. Di 
o concelleiro que se reformará a cuberta existente, que ten algún problema 
de pingueiras, e o lucernario no patio interior, tamén se realizará unha 
ampliación ocupando a antiga cárcere para o que se engadirán os dous 
edificios anexos pola rúa Hernán Cortés, co que se aumentará o número de 
aulas e cambiará o acceso principal á escola para a rúa Hernán Cortés 
evitando o tráfico da outra rúa, cedendo parte dos solares para aparcadoiro e 
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para acceso peonil, creando unha zona de aseos e patio exterior para os 
nenos. Di, tamén, o voceiro que a gardería de dúas plantas atópase 
actualmente sen ascensor, que se reformará a escaleira e dotará un ascensor 
eliminando todas as barreiras e facendo toda a galería accesible, resultando 
un total de cinco aulas para as diferentes idades, catro aseos,  reorganización 
de salas comúns con especial incidencia no comedor e sala central de xogos, 
aseos de persoal, etc.. Continúa dicindo que o soto mellórase como almacén 
e lavandería, coa posibilidade de eliminar a sala de caldeiras ou deixala para 
as novas dotacións. Remata dicindo o Sr. Alonso Araujo que ó final se 
pasará de 41 prazas con tres unidades a 74 prazas con cinco unidades.       
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que todos están a favor da ampliación da escola 
ou gardería municipal porque hai unha demanda social que require esta 
ampliación, aínda que non está de acordo co proxecto que se presenta, 
primeiro, porque cre que debería de saír a concurso e non por adxudicación 
directa, e segundo porque despois de moito falar non se conserva ningún 
elemento da cárcere comarcal do Barco, que se había falado en algunha 
Comisión de conservar algún tipo de elementos, sobre todo a fachada 
exterior da cárcere comarcal, que esta si que é patrimonio sentimental e 
histórico do Barco, sobre todo porque nesa cárcere sucedeu moita historia. 
Di, tamén, o voceiro, que se opoñen polos motivos sinalados, é dicir que 
non se conserva a fachada e isto é porque se lle da a redactar o proxecto a 
xente que non ten ningún vínculo sentimental, nin histórico, nin cultural co 
Barco de Valdeorras. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que neste punto o seu Grupo vai votar a favor 
porque cantas máis aulas e melloras se fagan na escola infantil máis nenos 
poderán beneficiarse e neste tema hai máis demanda que capacidade. 
  
Di o Sr. Alonso Araujo que, a nivel técnico, o outro día, cando se revisou o 
proxecto na Comisión de Obras, se viu que inicialmente se conservarán eses 
muros, como están reflectidos nos planos, que son muros difíciles de 
conservar ó ser feitos con canto rodado, que o canto rodado é moi difícil de 
manter en pé por si solo, que de todas formas si se poden conservar o 
Arquitecto dixo que a idea era de conservalos. 
 
Di o Sr. Alcalde que o que fixo un arquitecto externo foi o proxecto 
fisicamente pero que foi dirixido, xa que non hai unha sola parede, unha 
sola aula, unha soa billa dun baño dos nenos que non fora dirixido, 
autorizado e proposto polo Arquitecto Municipal, polo tanto foi o 
Arquitecto Municipal o que levou o deseño total. Di, tamén, que no 



 
 
 

15 
 

proxecto van as paredes orixinais, as actuais, que outra cousa é que 
probablemente haxa que tiralas, como pasou no edificio colindante que 
temos aquí que tamén se ía a restaurar pero ó picar por debaixo viron que 
había que tirar o edificio antes de que caera. Conclúe  o Alcalde dincido que 
incluso o Arquitecto dixo que había que conservalo e que senón se podía 
conservar alí habería que buscarlle un lugar onde colocar algúns deses restos 
pois lle parecen interesantes dende o punto de vista arquitectónico. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) 
e unha abstención (do concelleiro García Yáñez)   adopta o seguinte acordo: 
 
Antecedentes: 
 

1 Encomendouse a redacción do seguinte proxecto: 
 

-Proxecto de obra “ Ampliación da Escola Infantil  ”,  redactado polo 
arquitecto Jacinto Castellano Canales, cun orzamento de execución por 
contrata de 576.862,42 euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído. 
 

2 O proxecto foi obxecto de supervisión pola da Deputación de Ourense ( 
R.E. núm. 2.534 de 01.03.2018 ). 
 

3  O proxecto foi obxecto de supervisión polo Consorcio Galego de 
Servizos Sociais de Igualdade e Benestar con data 6 de abril de 2018. 
 
Consideracións legais e técnicas: 
  

1 O Concello do Barco de Valdeorras ven prestando o servizo de Escola 
Infantil de primeiro ciclo ( 0 a 3 anos ) de modo directo. O crecente número 
de nenos que demandan este servizo, así coma a obsolescencia dalgunha das 
instalacións da Escola, fan necesario que se proceda á ampliación das 
instalación mediante a execución das obras previstas no proxecto que 
pretende aprobarse. A competencia ven xustificada no artigo 3.a) da Lei 
5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor 
da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración local, que permite ás entidades locais continuar na 
prestación dos servizos xa establecidos. Enténdense, polo tanto, cumpridas 
as esixencias  do artigo 28 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público 
 

2 A adxudicación dun contrato de obras require a previa elaboración, 
supervisión, aprobación e planeamento do correspondente proxecto que 
definirá con precisión o obxecto do contrato.  
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3 O proxecto foi obxecto de informe técnico polo arquitecto municipal con 
data 29.12.2017 e xurídico polo secretario acctal. con data 09.04.2018. 
 
De acordo con todo o indicado, ACORDAMOS  
Aprobar o proxecto de obra “Ampliación da Escola Infantil”,  
redactado polo arquitecto Jacinto Castellano Canales, cun orzamento 
de execución por contrata de 576.862,42 euros, Imposto sobre o Valor 
Engadido incluído, e declarar que  se axusta as esixencias da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se 
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 
febreiro de 2014 ,e do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo 
que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) DACIÓN DE CONTA 
 

1.- Dación de conta da liquidación do orzamento exercicio 2017 
 

Dáse conta pola Presidencia da resolución da Alcaldía de data 28 de marzo 
de 2018 pola que se aproba a liquidación do orzamento xeral do ano 2017. 
 

 
2º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o Sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que parece ser 
que un veciño da urbanización A Lamela pasou polo Concello para dar 
traslado dunha queixa referida a unha cancela que había nunha das esquinas 
de dita urbanización, que desapareceu e está aberta totalmente á nova 
parcela que se está urbanizando para a instalación do novo supermercado, 
que iso supón un problema para os nenos que xogan por alí pois pódense 
meter nesa parcela onde hai un foxo no que se fixo nunha escavación e está 
cheo de auga, e que quere saber si o Concello vai tomar en conta esa queixa 
veciñal e en que condicións está actualmente. 
 
Contéstalle o Sr. Alcalde que foi precisamente o luns cando un veciño da 
urbanización A Lamela veu a poñer en coñecemento da Alcaldía que aquelo 
estaba pechado e que alguén quitou a valla de alí, que a seguridade dunha 
obra é responsabilidade do promotor desa obra e evidentemente non do 
Concello pero que en calquera caso, non recorda si diante do veciño ou 
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despois, chamou ao responsable da obra e este lle dixo que esa mesma mañá 
se ía valar aquilo. Di que el non foi a comprobalo, que irá a comprobar 
mañá si efectivamente iso se pechou ou non se pechou. 
 
Contesta o Sr. Pérez Roca que a data de hoxe está sen pechar. 
 
Di o sr Alcalde que mañá irá a comprobalo e que dende alí mesmo chamará 
ao responsable para recordarlle que se comprometeu a pechalo ese mesmo 
día. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión, sendo as 20:20 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 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 3 DE MAIO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 3 de maio de 2018, 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. 
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1º Aprobación das actas do Pleno das sesións celebradas os días 5 e 12 
de abril  de 2018.    
Pregunta o sr alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 5 e 12 de abril de 2018, ao non 
formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron aprobadas en 
votación ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na 
sesión.  
 
 
2º  Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa á aprobación inicial da ordenanza municipal 
reguladora do servizo de depósito e recollida de residuos urbanos ou 
municipais. 
 

Di o sr Alcalde que este punto ven como proposición e non como ditame 
porque cando se ditaminou na Comisión faltaba o informe de Secretaría, 
pois non dera tempo a facelo, polo que primeiramente procede a súa 
ratificación.  
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, fai uso da palabra a 
Secretaría para dar lectura á proposición presentada 
 
Concédeselle a palabra á concelleira delegada de Medio Ambiente, a Sra. 
Urdangaray Díaz quen fai uso dela para dicir que tendo en conta que o 
regulamento actual de recollida de residuos do Concello é do ano 1996 era 
necesario actualizalo adaptalo ás novas leis sendo imprescindible aprobar 
esta ordenanza municipal de recollida de residuos. Di que na presente 
Ordenanza recóllense tres títulos: no primeiro contense as disposicións 
xerais, concrétanse tamén as obrigas dos cidadáns en relación coa 
separación e entrega de residuos; o título segundo adícase ó servizo de 
recollida distinguindo entre o servizo ordinario e o servizo especial, sendo 
común a ambos a separación polos cidadáns dos residuos para favorecer a 
reciclaxe e o cumprimento do principio da xerarquía de residuos e, 
finalmente, no título terceiro abórdase a inspección e sanción 
encardinándose ambas potestades na Lei 22/2011 de 28 de xullo de 
Residuos e Solos Contaminados. Di a concelleira que esta ordenanza non 
supón nin modifica en ningún momento a recollida actual dos residuos e que 
as únicas dúas opinións que se presentaron no trámite de audiencia foron a 
da Asociación Protectora de Animais (APAV) que solicitaban que se 
incluíra na Ordenanza municipal o xofre como produto perigoso e prohibido 
baixo sanción económica, se ben se considerou que non era necesario ter en 
conta esta opinión ou alegación porque no artigo 6.1 xa se recolle que está 
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prohibido "arroxar ou abandonar residuos na vía pública, espazos públicos 
ou lugares diferentes aos especificados polo concello" tanto si fosen 
perigosos como se non o fosen. Di que a segunda opinión foi presentada 
pola Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) na que falaba de facer 
un horario especial para os establecementos de hostaleira e facer un sistema 
de recollida específico para eles e que o lavado e mantemento dos seus 
propios contedores o levara a cabo o Concello, que esta opinión tampouco 
se tivo en conta porque o servizo de recollida actual xa vai a recoller máis 
tarde polas zonas nas que hai máis locais de hostalería e que non se podería 
prolongar a recollida porque senón os camións que fan ese servizo non 
chegarían a tempo ata a planta de compostaxe de A Rúa que pecha ás dúas 
da mañá e sería imposible recoller todo no prazo establecido. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que esta Ordenanza peca de ultraintervencionista 
e ultradetallista sen que deixe marxe algunha de intervención, que o artigo 
52 lle parece un pouco excesivo, que fala sobre as sancións leves 
contemplando un mínimo de 100€  ata un máximo de 500€, que dende fai 
séculos un dos eixes fundamentais con respecto aos delitos é a 
proporcionalidade das penas e que aquí está claramente desequilibrada. Di, 
tamén, que o seu Grupo avoga por campañas educativas de civismo, por 
traballos comunitarios e non por potenciar duras medidas represivas que 
abocan a unha sociedade de intolerantes. Continúa dicindo que o seu Grupo 
propón que todas as infraccións leves teñan como tope unha corrección de 
20 €, e que si se acepta votará a favor e senón non. Conclúe o Sr. García 
Yáñez insistindo que efectivamente esta Ordenanza é intervencionista e moi 
meticulosa, que pensa que é excesiva no aspecto de sancións e reiterando  
nas sancións leves  o tope de 20€ por primeira vez, e se hai repetición 
implantar  traballos comunitarios. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen fai uso dela para dicir que á vista do 
informe da Secretaría observase que se seguiu o procedemento e a 
adaptación á normativa vixente e que tamén se tiveron en conta algunhas 
propostas que presentou o seu Grupo. Di que na ordenanza hai cuestións que 
resultan controvertidas sobre todo en canto aos períodos de recollida dos 
contedores e en xeral aos horarios, que pensa que esta Ordenanza queda 
vinculada ao contrato vixente que hai coa concesionaria do servizo o que 
supón unhas limitacións para o Concello con vistas ao vencemento dos 
contratos ou aos contratos novos, que se debería deixar abertas algunhas 
cuestións sobre todo nos horarios de recollida, que xa tivo algún comentario 
sobre todo de hostaleiros queixándose dos prexuízos que lles podería causar 
non poder sacar os desperdicios nos períodos tan largos como os fins de 
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semana que é cando hai maior afluencia de clientes, que non poden 
acumular desperdicios no restaurante demasiado tempo polos problemas que 
lle pode causar, incluso sanitarios. Di o concelleiro que está claro que hai 
que respectar o contrato que hai coa empresa pero que si se deixaran abertas 
algunhas cuestións cando houbera que negociar poderíase facer sen 
limitacións para o Concello. Finalmente, di, en relación coas sancións, que 
non está claro si cabería a posibilidade de que o sancionado tivese a opción 
dunha porcentaxe de desconto por pronto pago en período voluntario. 
 
Contesta a Sra. Urdangaray Díaz que a redución por pronto pago está en 
todas as sancións, e, no caso das leves, páganse 50€. Di que a recollida non 
se mira só pola empresa concesionaria actual senón, como dixo antes, pola 
planta de compostaxe de A Rúa que ten o seu horario. Di, finalmente, que 
en canto a proposta do sr García Yáñez, do tope de 20€ para as sancións 
leves, que non sabe si se poden rebaixar tanto as sancións. 
 
Intervén, a continuación, o Sr. Alcalde quen di que é a Lei a que marca a 
regulación en moitos casos, que a esta ordenanza se lle deu moita 
publicidade e houbo unha comisión, é dicir que puidéronse propoñer todas 
as propostas que se quixera e que como ben dixo o sr Crespo Díaz o seu 
Grupo fixo unha serie de propostas que se recolleron na normativa, polo que 
as propostas hai que facelas cando se podan estudiar e tomar decisións, pois 
agora non se poden tomar. Di que o que está claro é que o Concello do 
Barco está a facer campañas todos os anos e colaborando coas escolas, con 
bos resultados, e que tamén é certo que hai que aprender que ao chan non se 
poden tirar as cousas para que despois veña o servizo do Concello a limpalo. 
Di o Alcalde, con respecto aos restaurantes, que cando o luns é festivo hai 
recollida de lixo, e que nunca hai dous días sen recollida, que por exemplo 
en Bruxelas só recollen o lixo dous días á semana e noutras cidades 
europeas recollen un día á semana e o lixo está na casa ou nos restaurantes 
ata que chega o camión a recollelo e con prezos moito máis caros cos que 
hai en España en xeral non no Barco. Di, tamén, que se van a cambiar 
algunhas rutas dos restaurantes  especialmente no verán pero que hai unha 
limitación que non ten que ver co contrato da empresa, que é a planta de 
transferencia de A Rúa a que pecha as dúas e só se pode encher un camión, 
que cando se recollen dous camións, por exemplo os luns, ese segundo 
camión queda cargado co lixo ata as seis da mañá que se volve a levar á 
planta. Di, tamén, que no Barco está limitada a recollida, pois non se pode 
recoller o lixo pola mañá porque hai moito tráfico e molestaríase á 
circulación que xa empeza ás sete da mañá cando a xente vai a traballar ás 
canteiras. Remata dicindo o sr Alcalde que esta Ordenanza simplemente se 
fai porque cambiaron as leis e a Ordenanza do Concello estaba obsoleta e 
hai que adaptala á lexislación vixente. 
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Di o sr García Yáñez que poñer unha sanción de 20€ tamén se adapta á 
lexislación vixente, senón non se tería autonomía municipal e entón que 
faga as ordenanzas o Goberno. Di que con respecto ao que di o Alcalde 
sobre a recollida en cidades de fóra que el estivo de porteiro nun país  
estranxeiro e sacaban o lixo os porteiros unha vez á semana pero que se 
facía porque todos os pisos tiñan un aparato no fregadeiro que desafacía o 
lixo orgánico e saía polo fregadeiro polo que é máis lóxico que só se 
recollera un día á semana porque non daba malos olores.    
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, 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 sete 
abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, 
Rodríguez Voces, Pérez Roca, Melo García e García Yáñez) adopta o 
seguinte acordo: 
 
Antecedentes 
1º- Redactouse unha nova  Ordenanza municipal reguladora do Servizo de 
depósito e recollida de residuos urbanos ou municipais para a súa 
adaptación as modificacións legais superiores. 
2º- As entidades locais son competentes para a xestión dos residuos urbanos 
( artigo 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia) , 
debendo prestar por si soas ou asociadas os servizos derivados da xestión 
dos servizos urbanos ou municipais na forma que se estableza nas 
ordenanzas. 
3º-  Visto o texto articulado da Ordenanza municipal reguladora do Servizo 
de depósito e recollida de residuos urbanos ou municipais. 
4º-  Atendido o procedemento legalmente previsto no artigo 49 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 
5º- Considerando que, co obxectivo de garantir a participación dos cidadás 
no procedemento de  elaboración das normas con rango regulamentario, e en 
cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, con 
carácter previo á elaboración da ordenanza, fíxose unha consulta pública 
previa para recoller a opinión dos cidadás e das organizacións máis 
representativas que potencialmente se podan ver afectadas pola mesma. 
Durante esta consulta pública non se presentou ningunha opinión. 
6º- Considerando que o proxecto da Ordenanza municipal reguladora do 
Servizo de depósito e recollida de residuos urbanos ou municipais se 
publicou na páxina web do concello ao afectar esta ordenanza aos dereitos e 
intereses lexítimos das persoas, co obxecto de dar audiencia aos cidadás 



 
 

 

 

6 
 

afectados e recoller cantas aportacións adicionais podan facerse por outras 
persoas ou entidades. 
Resultou que durante o prazo de audiencia e información pública 
presentáronse dúas opinións. 
Non  se consideraron ter en conta ningunha delas ben por estar recollidas  
baixo outra normativa municipal ou  ben por estar resoltas coa actual 
operativa do servizo de recollida de residuos.  
 
Á vista de todo o exposto, ACORDAM OS: 
 
Primeiro : A aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do 
Servizo de depósito e recollida de residuos urbanos ou municipais, cuxo 
tenor literal é: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE 
DEPÓSITO E RECOLLIDA DE RESIDUOS  URBANOS OU 
MUNICIPAIS 
 
ÍNDICE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS  

Artigo 1. Obxeto e ámbito de aplicación                                                                          
Artigo 2. Definicións  
Artigo 3. Competencias locais  
Artigo 4. Prestación dos servizos  
Artigo 5. Obrigas xerais  
Artigo 6. Prohibicións  
Artigo 7. Réxime fiscal  

TÍTULO II. SERVIZO DE RECOLLIDA  

Capítulo I Disposicións xerais 

Artigo 8.  O servizo de recolllida  
Artigo 9. Responsabilidade da correcta xestión de residuos                                      
Artigo 10. Depósito  de residuos  
Artigo 11. Horario para o depósito de residuos  
Artigo 12. Contedores  
Artigo 13. Información sobre separación e recollida de residuos  
Artigo 14. Sensibilización e educación sobre separación e recollida 

de residuos  
Artigo 15. Clasificación dos servizos de recollida  
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Capítulo II. Servizo de recollida ordinaria  

Artigo 16. Obxecto  
Artigo 17. Recollida separada  
Artigo 18. Fracción resto  
Artigo 19. Vidro  
Artigo 20. Envases lixeiros  
Artigo 21. Papel e cartón  
Artigo 22. Aceites vexetais usados  
Artigo 23. Roupa e zapatos usados  
Artigo 24. Residuos de medicamentos e os seus envases  
Artigo 25. Pilas  
Artigo 26. Residuos de construción e demolición  
Artigo 27.  Excrementos  
Artigo 28.  Escouras e cinsas  
Artigo 29.  Residuos domésticos procedentes de comercios e de 

industrias   
Artigo 30. Animais mortos abandonados  
Artigo 31. Residuos de feiras e mercados  
Artigo 32. Residuos de poda e xardineria  
Artigo 33. Recollida no punto limpo  

Capítulo III. Servizo de recollida especial  

Artigo 34 . Obxecto  
Artigo 35. Residuos sanitarios asimilables a domésticos  
Artigo 36. Residuos comerciais non perigosos  
Artigo 37. Voluminosos: mobles e enseres de orixe doméstica  
Artigo 38. Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos de orixe 

doméstica  
Artigo 39. Vehículos abandonados  
Artigo 40. Solicitude do servizo municipal especial de recollida  

Capítilo IV. Servizo de recollida a medianos e grandes produtores  

Artigo 41. Recollida selectiva a medianos e grandes produtores  
Artigo 42. Recintos para a localización de contedores en grandes  

produtores  
Artigo 43. Normas de utilización de contedores  
Artigo 44. Horarios  

TÍTULO III. INSPECCIÓN E SANCIÓN  

Capítulo I Inspección e control  
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Artigo 45.  Servizo de inspección  
Artigo 46. Deber de colaboración  

Capítulo II Infraccións e sanciones  

Artigo 47. Infraccións  
Artigo 48. Infraccións leves  
Artigo 49. Infraccións graves  
Artigo 50. Infraccións moi graves  
Artigo 51. Prescrición  
Artigo 52. Sancións leves  
Artigo 53. Sancións graves  
Artigo 54. Sancións moi graves  
Artigo 55. Gradación das sancións  
Artigo 56. Obriga de repoñer e equiparación do beneficio  
Artigo 57. Multas coercitivas  
Artigo 58. Prescrición  
Artigo 59. Publicidade das sancións  
Artigo 60. Competencia e procedemento sancionador  

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA   

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Polígonos industriais  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

Contedores de uso exclusivo a anteriores á ordenanza  

DISPOSICIÓNS FINAIS  

Disposición final primeira. Entrada en vigor  

Disposición final segunda. Competencia  

Anexo I  

Lista ilustrativa dos residuos a depositar en cada un dos contedores  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O artigo 45 da Constitución Española establece, como principio reitor da 
política social e económica, o dereito de todos a disfrutar dun medio 
ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o deber dos 
poderes públicos, entre eles o municipio, de conservalo. 
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En cumprimento do anterior e de acordo co bloque de constitucionalidade 
en materia de medio ambiente aprobouse a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de 
Residuos e Solos Contaminados, que establece, por un lado, as 
competencias dos Entes locais  en materia de residuos no seu artigo 12.5, e 
por outro, na súa Disposición Transitoria Segunda, a obriga das entidades 
locais de aprobar ordenanzas que se adapten a dita lei. 

A Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, regula a 
produción e xestión de residuos no ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e fomenta a redución, reutilización, reciclaxe e outras 
formas de valorización. Así mesmo a lei regula a planificación local, o 
reparto de competencias e os solos contaminados. 

En cumprimento das anteriores normativas e en especial, tendo en conta que 
o regulamento do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos do 
concello é do ano 1996, no  exercicio de das competencias legalmente 
atribuídas ao concello, é imprescindible a aprobación dunha nova ordenanza 
municipal sobre la recollida de residuos.  

Sen prexuízo doutras normas estatais ou autonómicas que resulten 
aplicables, esta ordenanza dítase en desenvolvemento da Lei 22/2011, do 28 
de xullo, de Residuos e Solos Contaminados; a Lei 11/1997, do 24 de abril, 
de envases e residuos de envases; o Real Decreto 106/2008, do 1 de 
febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos;  
o Real Decreto 710/2015, do 24 de xullo, polo que se modifica o Real 
Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión 
ambiental dos seus residuos; o Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, 
sobre residuos de aparatos eléctricos e electrónicos;  o Real Decreto 
105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición; o Real Decreto 1619/2005, do 30 de 
decembro, sobre a xestión de pneumáticos fóra de uso; o Real Decreto 
20/2017, do 20 de xaneiro, sobre os vehículos  ao final da súa vida útil; a 
Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia; e o Decreto 
38/2015, do 26 de febreiro, de residuos sanitarios de Galicia.  

A presente ordenanza estruturase en tres Títulos, unha Disposición 
Derrogatoria, unha Disposición Adicional, unha Disposición Transitoria, e 
dúas Disposicións Finais. O primeiro Título contén as Disposicións Xerais e  
concrétanse tamén as obrigacións dos cidadáns en relación coa separación e 
entrega de residuos. 

O Título  II dedicase ao servizo de recollida, distinguindo entre un servizo 
ordinario e un servizo especial; sendo común a ambos a separación polos 
cidadáns dos residuos en distintas fraccións para favorecer a reciclaxe  e o 
cumprimento do principio de xerarquía de residuos. 
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Finalmente o Titulo III aborda a Inspección e Sanción, incardinándose 
ambas potestades na Lei 22/2011, do 21 de abril de Residuos y Solos 
Contaminados. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 

1. A presente ordenanza ten por obxecto a regulación, no ámbito das competencias 
do Concello do Barco de Valdeorras de todas aquelas condutas e actividades 
dirixidas ao depósito e recollida de residuos de competencia municipal, 
respectando o principio de xerarquía, co obxecto de conseguir o mellor resultado 
ambiental global, mitigando os impactos adversos sobre a saúde humana e o medio 
ambiente. 
2. En canto á residuos excluídos estarase ao disposto no artigo 2 da Lei 22/2011, do 
28 de xullo, de residuos e solos contaminados e ao artigo 3 da Lei 10/2008, do 3 de 
novembro, de residuos de Galicia. 
3. No exercicio das competencias municipais, a presente ordenanza desenvolve a 
lexislación estatal e autonómica en materia de residuos, debendo en todo momento 
interpretarse e aplicarse de acordo coa lexislación vixente. 
4. Todas as persoas físicas ou xurídicas que residan e depositen residuos no termo 
municipal do Barco están obrigadas a cumprir o disposto na presente ordenanza así 
como as disposicións que no seu desenvolvemento dite o concello. 
6. A todos os efectos os residuos urbanos ou municipais terán sempre un titular 
responsable, cualidade que lle corresponderá ao produtor, ao posuidor ou ao xestor 
dos mesmos. 
Unha vez entregados os residuos para a súa xestión de conformidade coas 
prescricións contidas nesta ordenanza e demais normativa aplicable, o concello 
adquire a propiedade sobre os mesmos quedando os produtores ou posuidores  dos 
mesmos exentos  de responsabilidade polos danos que tales residuos puideran 
causar.En todo caso, os produtores ou posuidores deste tipo de residuos están 
obrigados a facilitarlle ao concello a información que sobre eles demande. 
 
Artigo 2. Definicións 
 A efectos do disposto na seguinte ordenanza entenderase por: 
1. Aceites vexetais usados: os residuos de aceites vexetais propios das actividades 
de fritir domésticas ou dos bares, restaurantes, hoteis e outros servizos de 
restauración, así como os aceites de conservas. Non se inclúen outras graxas 
alimentarias. 
2. Biorresiduo: residuo biodegradable de xardíns e parques , residuos alimenticios 
e de cociña procedentes de fogares, restaurantes, servizos de restauración colectiva 
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e establecementos de venta ao por menor; así como residuos comparables 
procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
3. Compost: emenda orgánica obtida a partir do tratamento biolóxico aerobio e 
termófilo de residuos biodegradables recollidos separadamente. Non se considerará 
compost o material orgánico obtido das plantas de tratamento mecánico biolóxico 
de residuos mesturados, que se denominará material bioestabilizado. 
4. Produtor de residuos: calquera persoa física ou xurídica cuxa actividade 
produza residuos  (produtor inicial de residuos) ou calquera persoa que efectúe 
operacións de tratamento previo, de mestura  ou de outro tipo, que ocasionen un 
cambio de natureza ou de composición dos residuos. 
5. Posuidor de residuos: o produtor dos residuos ou outra persoa física ou xurídica 
que estea en posesión de residuos. 
6. Pila: a fonte de enerxía eléctrica obtida por transformación directa de enerxía 
química e constituída por un ou varios elementos primarios (non recargables).   
7. Reciclaxe: a transformación dos residuos, dentro dun proceso de producción, 
para o seu fin inicial ou para outros fines, incluído o compostaxe e a 
biometanización, pero non a incineración con recuperación de enerxía.  
8.Recollida: operación consistente no acopio de residuos, incluída a clasificación e 
almacenamento iniciais para o seu transporte a unha instalación de tratamento. 
9. Recollida especial: aquela recollida separada de utilización optativa por parte do 
usuario. 
10. Recollida separada ou selectiva: a recollida na que un fluxo de residuos se 
mantén por separado, segundo  o seu tipo de natureza, para facilitar o seu 
tratamento específico. 
11. Reutilización: calquera operación mediante a cal produtos ou compoñentes de 
produtos que non sexan residuos se utilizan de novo coa mesma finalidade para a 
que foron creados. 
12. Residuo: calquera sustancia ou obxecto do cal o seu posuidor se desfaga ou 
teña a intención ou a obriga de desfacerse. En todo caso terán esta consideración 
aqueles que figuran na Lista europea de residuos (LER), aprobada polas 
institucións comunitarias. 
13. Residuos comerciais: os xerados pola actividade propia do comercio, ao por 
maior e ao por menor, dos servizos de restauración e bares, das oficinas e os 
mercados, así como do resto do sector servizos. 
14. Residuos de aparatos eléctricos ou electrónicos: aparatos eléctricos e 
electrónicos,  os seus  materiais, compoñentes, consumibles e subconxuntos que os 
compoñen, a partir do momento en que pasan a ser residuos. 
15. Residuos de construción e demolición: aqueles que se orixinan nos procesos 
de execución material dos traballos de construción tanto de nova planta como de 
rehabilitación ou de reparación e das operacións de desmontaxe, desmantelamento 
e derribo de edificios e instalacións e que se atopen incluídos na Lista europea de 
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residuos aprobada pola Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se 
publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a Lista europea 
de residuos.Os residuos de construción e demolición que teñan a consideración de 
perigosos, rexeranse por normativa específica. 
16. Residuos procedentes de obras menores de construción e reparación 
domiciliaria : calquera residuo que se xere nunha obra de construción ou 
demolición de sinxela técnica e escasa entidade construtiva e económica, que non 
supoña alteración do volume do uso, das instalacións  e servizos de uso común ou 
do número de vivendas e locais nin afecten ao deseño exterior, a cimentación, 
estrutura ou condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios de todas as 
clases.Considéranse urbanos ou municipais. 
17. Residuos de envases: todo envase ou material de envase do cal se desprenda  o 
seu posuidor ou teña a obrigación de desprenderse en virtude das disposicións en 
vigor.  
18. Residuos domésticos: residuos xerados nos fogares como consecuencia das 
actividades domésticas. 

Terán tamén a consideración de residuos domésticos: 

18.1. Os semellantes aos anteriores xerados en servizos e industrias. 
18.2. Os que se xeren  nos fogares de aparellos eléctricos y electrónicos, roupa, 
pilas, acumuladores, mobles e enseres, así como os residuos e escombros 
procedentes de obras menores de construción e reparación domiciliaria. 
18.3. Os procedentes de limpeza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas e 
praias, os animais domésticos mortos e os vehículos abandonados. 
19. Residuos industriais: os resultantes dos procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpeza o de mantemento xerados 
pola actividade industrial, excluídas as emisións á atmosfera reguladas na Lei 
34/2007, de 15 de novembro. 
20. Residuos urbanos ou municipais: serán residuos de competencia municipal os 
seguintes: 
20.1. Os residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos na forma 
que estableza esta ordenanza. 
20.2. Os residuos comerciais non perigosos e os residuos domésticos xerados nas 
industrias nos termos que estableza esta ordenanza, sen prexuízo de que os 
produtores destes residuos podan xestionalos por si mesmos segundo se especifica 
na ordenanza. 
21. Residuo perigoso: aquel que presenta unha ou varias das características 
perigosas enumeradas no Anexo III da Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e 
solos contaminados, así como aquel que poda aprobar o goberno de conformidade 
co establecido na normativa europea ou nos convenios internacionais dos que 
España sexa parte, así como os recipientes e envases que os contiveron. 
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22. Residuos sanitarios asimilables a domésticos: son os xerados como 
consecuencia das actividades non sanitarias prestados en centros sanitarios, tales 
como hospitais, clínicas  e centros sanitarios, consulta de profesionais liberais, 
centros sociosanitarios, centros veterinarios, etc., que non teñen a cualificación de 
perigosos e que, de acordo coa  normativa, non esixan requisitos especiais de 
xestión. 
23. Residuos voluminosos: aqueles residuos que se xeren nos fogares que 
presenten características especiais de volume, peso ou tamaño que dificulten  a súa 
recollida a través do sistema de recollida ordinaria. 
24.  Xestión de residuos: a recollida, o transporte e tratamento dos residuos, 
incluída a vixilancia destas operacións, así como o mantemento posterior ao peche 
dos vertedoiros, incluídas as actuacións realizadas en calidade de negociante ou 
axente. 
Para o resto de definicións  estarse ao disposto na Lei 22/2011, de 28 de Xullo, de 
residuos e solos contaminados e a normativa que a desenvolva. 
 
Artigo 3. Competencias locais 
1. Correspóndelle  ao concello: 
 

1.1. Implantar sistemas de recollida selectiva de residuos municipais que 
posibiliten a súa reciclaxe e outras formas de valorización. 
1.2. Como servizo obrigatorio, a recollida, o transporte e o tratamento dos residuos 
domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos na forma que estableza esta 
ordenanza dentro do marco establecido na regulamentación de rango superior. 
1.3. Xestionar adecuadamente os residuos municipais abandonados en vías ou 
espazos públicos de titularidade municipal. 
1.4 O exercicio da potestade de vixilancia e inspección, e a potestade sancionadora 
no ámbito das súas competencias. 
1.5. Por si solo ou en colaboración con outras entidades promover entre a cidadanía 
patróns de consumo responsables que favorezan a redución en orixe e a reciclaxe 
de residuos. 
1.6. Impulsar o desenvolvemento de programas de formación mediambiental, 
información, sensibilización e concienciación social. 
 
2.  O concello poderá ademais: 
2.1. Elaborar programas de prevención  e de xestión dos residuos das súas 
competencias, e en coordinación co plan nacional marco e cos planes autonómicos 
de xestión de residuos. 
2.2. Xestionar os residuos comerciais non perigosos e os residuos domésticos 
xerados nas industrias nos termos que estableza a ordenanza, sen prexuízo de que 
os produtores destes residuos podan xestionalos por si mesmos. Cando o concello 
estableza o seu propio sistema de xestión poderá impoñer, de xeito motivado e 
baseándose en criterios de maior eficiencia e eficacia na xestión dos residuos, a 
incorporación obrigatoria dos produtores de residuos a dito sistema en 
determinados supostos. 



 
 

 

 

14 
 

Poderase chegar a acordos con quen produza residuos comerciais para a 
consecución da súa correcta xestión. 
2.3. A través das súas ordenanzas, obrigar ao produtor ou a outro posuidor de 
residuos perigosos domésticos ou de residuos cuxas características dificultan a súa 
xestión a que adopten medidas para eliminar ou reducir ditas cantidades ou a que 
os depositen na forma e lugar adecuados. 
 
3. O concello é competente para a recollida dos residuos municipais xerados e 
depositados no municipio na forma que se estableza na presente ordenanza e nos 
termos previstos na lexislación de residuos estatal e autonómica. 
 
4. Ningunha persoa física ou xurídica poderá dedicarse á recollida, transporte ou 
aproveitamento dos residuos urbanos ou municipais calquera que sexa a súa 
natureza sen a previa contratación, concesión ou autorización municipal. 
 
Artigo 4. Prestación dos servizos 

1. Corresponde ao concello prestar o Servizo de Recollida de Residuos Urbanos ou 
Municipais, de acordo co  previsto nesta ordenanza e na normativa aplicable e 
conforme aos sistemas técnicos e organizativos que en cada momento estime mais 
conveniente para os seus intereses, tendo en conta a eficiencia operativa e 
económica do servizo e a calidade do servizo prestado aos usuarios. 
2. A prestación deste servizo poderá levarse a cabo a través das formas de xestión 
directa ou indirecta previstas na lexislación de réxime local. 
3. Así mesmo, a recollida poderá levarse a cabo por cada Entidade local de forma 
independente ou mediante asociación de varias entidades locais a través da figura 
legal da encomenda de xestión ou calquera outra que proceda. 
4. O concello habilitará espazos, establecerá instrumentos ou medidas para a 
recollida separada de residuos domésticos e no seu caso, comerciais aos que é 
preciso dar unha xestión diferenciada ben pola súa perigosidade, para facilitar o seu 
reciclado, ou para preparar os residuos para a súa reutilización. 
5. Os residuos da fracción selectiva serán recollidos en áreas de aportación que 
agrupen contedores para os distintos tipos de residuos. En todo caso existirán 
contedores para a recollida das diferentes fraccións no núcleo urbano do Barco e 
nas parroquias que dispoñan de servizo de recollida selectiva.  
6. A frecuencia para a recollida de residuos urbanos ou municipais, será establecida 
polo concello dentro do contrato para a prestación do servizo. 
7. Os servizos municipais farán público calquera cambio de horario, de forma ou 
frecuencia de prestación do servizo. 
Artigo 5. Obrigas xerais 
Obrigas do produtor/a ou outro posuidor/a inicial relativas a xestión dos residuos: 
1. A entrega dos residuos domésticos para o seu tratamento realizarase nos termos 
que estableza este ordenanza. 
2. O produtor/a ou outro/a posuidor/a inicial de residuos comerciais non perigosos 
deberá acreditar documentalmente a correcta xestión dos seus residuos ante o 
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concello ou poderá acollerse ao sistema público de xestión dos mesmos, cando 
exista, nos termos que estableza a ordenanza. 
No caso de incumprimento das obrigas de xestión de residuos comerciais non 
perigosos polo seu produtor/a ou outro posuidor/a, o concello asumirá 
subsidiariamente a xestión e poderá repercutir ao obrigado a realizala, o custo real 
da mesma. Todo elo sen prexuízo das responsabilidades nas que o obrigado 
puidese incorrer.  
 3. O produtor ou outro posuidor inicial de residuos, para facilitar a xestión dos 
seus residuos, estará obrigado a proporcionar ao concello información sobre os 
residuos  que lles entreguen cando presenten características especiais, que podan 
producir trastornos no transporte, recollida, valorización ou eliminación. 
4. As normas de cada fluxo de residuos poderán establecer a obriga do produtor/a 
ou outro posuidor/a de residuos de separalos por tipos de materiais, nos termos e 
condicións que regulamentariamente  se determinen , e sempre que esa obrigación 
sexa técnica, económica e medioambientalmente factible e adecuada, para cumprir 
os criterios de calidade necesarios para os sectores de reciclado correspondentes. 
5. A responsabilidade dos produtores/as ou outros posuidores iniciais de residuos 
domésticos e comerciais asimilables a estes, conclúe, cando os entreguen nos 
termos previstos nas ordenanzas locais e no resto de normativa aplicable. 
6. As fraccións separadas de residuos perigosos xerados nos fogares non lle serán 
de aplicación as obrigas derivadas da súa consideración como residuos perigosos 
ata que non sexan aceptadas por unha entidade ou empresa rexistrada para a súa 
recollida ou tratamento. 
7.  Os produtores/as ou posuidores/as de residuos urbanos ou municipais cuxa 
xestión obrigatoria corresponda ao concello están obrigados a poñelos á súa 
disposición para proceder ao seu reciclado, valorización ou eliminación e ao pago 
das correspondentes taxas ou outros tributos de conformidade coas correspondentes 
ordenanzas fiscais. 
8. O concello realizará as operacións de xestión a través de empresas 
concesionarias ou calquera outra forma de xestión dos servizos públicos. 
9. Mentres se atopen no seu poder, os posuidores/as de residuos urbanos ou 
municipais están obrigados a almacenalos nas debidas condicións de seguridade e 
hixiene, e sempre  en condicións que non supoñan ningún risco ou produzan 
molestias por olores, insectos, lixiviados, dispersión ou calquera outra causa, 
cumprindo coa lexislación sanitaria e medioambiental correspondente. 
10. Dos danos que se produzan nas diferentes operacións de xestión como 
consecuencia da mala fe na entrega dos residuos ou da falta de información sobre 
as características dos produtos entregados, será responsable o produtor/a ou o 
axente que efectuara a entrega. 

Os cidadáns están obrigados a: 

1. Reducir o volume dos residuos compactándoos de tal forma que se aproveite ao 
máximo la capacidade das bolsas  e contedores. 
2. Separar os residuos e depositar os mesmos nos contedores ou puntos de recollida 
establecidos ao efecto de acordo coa presente ordenanza. 
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3. No seu caso, sacar os contedores á vía pública para a súa recollida polo servizo 
público nas horas e lugares establecidos polo concello.  
4. Cumprir cos horarios de depósito e entrega de residuos segundo o establecido 
nesta ordenanza.  
5. Depositar os residuos domésticos sempre nos contedores e en bolsas de plástico 
pechadas. 
6. Pechar a tapa do contedor despois do vertido de residuos. 
7. Os residuos de poda e outros residuos de xardinería depositaranse en bolsas 
pechadas no contedor da fracción resto, sempre nas cantidades permitidas segundo 
esta ordenanza e non  ocasionando nunca a saturación do contedor. 
8. As cinsas procedentes do lume de chemineas depositaranse no contedor da 
fracción resto, frías e en bolsas pechadas.  
9. Comunicar ao concello ou aos axentes da autoridade a existencia de residuos 
abandonados na vía ou espazos públicos, tales como vehículos abandonados, 
mobles, animais mortos, residuos de construción e demolición, etc.  

Artigo 6. Prohibicións 
Queda prohibido:  
1. Arroxar ou abandonar residuos na vía pública, espazos públicos, ou en lugares 
diferentes aos especificados polo concello. 
2. Depositar residuos en contedores contravindo o disposto na ordenanza. Os 
contedores de recollida selectiva quedan exclusivamente reservados para a 
prestación dese servizo. Prohíbese depositar en ditos contedores residuos diferentes 
dos permitidos en cada caso.  
3. Depositar en lugares distintos ás papeleiras instaladas ao efecto nos espazos 
públicos residuos de pequeno volume tales como papeis, chicles, colillas, 
caramelos, cáscaras e desperdicios similares. 
4. Manipular contedores ou o seu contido así como baleirar ou arrancar papeleiras 
ou outro tipo de contedores ou desprazalos fora das súas localizacións.  
5. Utilizar os contedores para fines distintos aos previstos na ordenanza. 
6. Depositar en papeleiras bolsas de lixo ou residuos que non sexan de pequena 
entidade ou volume. 
7. Depositar residuos líquidos ou susceptibles de licuarse. Estes residuos deberán 
ser previamente obxecto de saturación con material absorbente (sepiolita …) en 
cantidade que impida o seu derrame ao ser baleirado o envase. 
8. Depositar obxectos que poidan avariar o sistema de compactación dos vehículos 
de recollida. Estes obxectos retiraranse previa solicitude polo servizo especial de 
recollida de residuos ou entregaranse no punto limpo municipal. 
9. Manipular os residuos despois de ser depositados nos contedores, ou na vía 
pública nas modalidades de recollida que se realicen directamente sobre ela ( 
recollida de voluminosos, porta a porta de cartón comercial, etc). 
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10. Depositar calquera tipo de residuo ou efectuar calquera clase de vertido na rede 
de saneamento, cauces dos ríos, arroios ou regueiros, ou nos seus marxes  ao seu 
paso polo termo municipal.  
11. Situar vehículos ou outros elementos diante dos contedores localizados na vía 
pública ou de forma que impida a súa recollida polos operarios do servizo de 
recollida. 
12. Queimar residuos en todo o termo municipal, coa excepción das instalacións ou 
eventos autorizados. 
13. A realización no termo municipal de calquera actividade de xestión de residuos 
urbanos  ou municipais  que non conte coa autorización  pertinente. 
14. Depositar bolsas ou residuos soltos fora dos contedores. Os residuos soltos de 
escasa entidade depositaranse nas papeleiras e os voluminosos depositaranse na rúa 
segundo os horarios establecidos polo servizo e previo aviso ao mesmo. 
15. Depositar os residuos sen separar  nas correspondentes fraccións de reciclaxe 
establecidas nese momento no concello. 
16. Introducir nos contedores de uso colectivo situados na vía pública residuos 
voluminosos do fogar, animais de compañía mortos, residuos de construción e 
residuos de obras menores de reparación domiciliaria, así como todos aqueles que 
podan producir avarías no sistema mecánico dos vehículos de recollida ou danos no 
contedor. 
17. Depositar residuos de papel e cartón na vía pública, salvo no caso de 
establecementos adheridos ao sistema de recollida comercial. 
18. Depositar os residuos en contedores sen bolsa, ou no interior de caixas ou 
paquetes a granel. 
19. Depositar residuos en contedores asignados para uso exclusivo salvo polo 
titular dos mesmos. 
20. Depositar residuos urbanos ou municipais en contedores situados na vía pública 
non autorizados polo concello. 
21. Abandonar vehículos na vía pública sen a xestión adecuada por parte dos seus 
propietarios. 
22. Depositar residuos de construción e demolición e de pequenas obras domésticas 
na vía pública, marxes dos ríos, estradas ou camiños, solares e terreos públicos ou 
en calquera outra zona que non fose expresamente autorizada para tal finalidade. 
Os acopios de materiais de obra e almacenamentos temporais de materiais ou 
elementos mecánicos destinados á obra en calquera destes lugares deberán estar 
expresamente autorizados.  
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23. Depositar residuos de construción e demolición e de pequenas obras domésticas 
en terreos de propiedade particular, excepto nos casos nos que o seu propietario/a 
ou posuidor/a dispoña da obrigada autorización emitida pola autoridade 
competente que deberá acreditarse ante a autoridade municipal. A falta de 
autorización, os propietarios/as ou posuidores/as responderán solidariamente cos 
causantes dos danos do depósito, abandono ou vertido que estes residuos poidan 
causar ao medio ambiente, ou que menoscaben a hixiene ou ornato público. 
 
Artigo 7. Réxime fiscal 
Pola prestación dos servizos municipais previstos na ordenanza e cando así se 
establecera deberá abonarse a correspondente taxa,  prezo público ou 
contraprestación económica de análoga natureza nos termos regulados nas 
respectivas ordenanzas fiscais ou similares. 

 

TÍTULO II. SERVIZO DE RECOLLIDA 
Capítulo I. Disposición xerais 
 
Artigo 8.  O servizo de recollida 
O servizo de recollida comprende as seguintes actuacións: 
1. Traslado dos residuos dos puntos de recollida e baleirado nos vehículos de 
recollida.  
2. No seu caso, traslado dos contedores de residuos aos vehículos de recollida, 
baleirado e devolución dos mesmos aos puntos orixinarios. 
3. Transporte e descarga dos residuos nas instalacións de xestión adecuadas.  
4. Retirada dos restos vertidos a consecuencia das anteriores operacións. 
5. Mantemento, lavado e reposición dos contedores, con excepción de aqueles 
contedores que sexan de uso exclusivo. 
6. Mantemento, lavado e reposición dos vehículos de recollida. 
 
Artigo 9. Responsabilidade da correcta xestión dos residuos  
1. Os produtores/as e posuidores/as iniciais dos residuos domésticos e comerciais 
de competencia municipal son responsables de entregalos para a súa correcta 
xestión.  A súa responsabilidade conclúe cando os entreguen nos termos previstos 
na presente ordenanza e no resto de normativa aplicable. 
2. Os produtores/as e posuidores/as de residuos comerciais non perigosos, cuxa 
recollida non sexa realizada polo servizo de recollida de residuos municipais, son 
igualmente responsables da súa correcta xestión. A tal fin deberán: 
2.1. Manter os residuos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade mentres 
se atopen no seu poder. 
2.2. Entregar os residuos en condicións adecuadas de separación por fraccións aos 
xestores de residuos, de acordo co que dispoña a normativa aplicable. 
2.3. Dispoñer do documento acreditativo da correcta recollida e xestión de 
residuos. 
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3. No caso de incumprimento polo produtor/a ou polo posuidor/a das obrigas de 
xestión de residuos comerciais non perigosos, o concello poderá asumir 
subsidiariamente a xestión e repercutirlle ao obrigado o custe real da mesma. 

Artigo 10. Depósito de residuos 
1. Os cidadáns están obrigados á separación de residuos domésticos nos domicilios, 
industrias, servizos e comercios en tantas fracciones como recollidas separadas se 
establecen na  ordenanza e ao seu depósito nos contedores, lugares e horarios 
establecidos ao efecto. 
2. O concello levará a cabo a recollida ordinaria das distintas fraccións de residuos 
municipais a través dunha ou varias das seguintes modalidades: 
2.1. Porta a porta, entendendo como tal o depósito do residuo en bolsas cerradas a 
granel ou en fardos (no caso de papel cartón) depositados na vía publica nos 
lugares e horarios establecidos polo concello.  
2.2. Contedores para cada fracción de residuos debidamente identificados segundo 
sexa fracción  resto, envases, papel e cartón e  o vidro.   
2.3. Depositados ao lado dos contedores da rúa no caso de voluminosos. 
2.4. Puntos limpos.  
2.5. Outros sistemas que, no seu caso, se podan establecer.  
 
Artigo 11. Horario para o depósito de residuos  
1. Fraccións de envases e  resto 
O depósito de residuos da fracción resto nos contedores realizarase entre as 20 e as 
22 horas nos días que se preste o servizo de recollida. Non se poderán depositar  
residuos os domingos e festivos ao non prestarse o servizo. 
Os envases poderán depositarse a calquera hora do día nos contedores específicos 
dispostos na vía pública para tal fin. 
2. Fraccións de papel-cartón e vidro. 
O papel e cartón poderá depositarse a calquera hora do día nos contedores 
específicos dispostos na vía pública para tal fin. 
O vidro poderá depositarse ao longo do día entre as 8.00 e as 22.00 horas nos 
contedores específicos localizados na vía pública para tal fin. 
Os establecementos comerciais que utilicen o servizo de recollida porta a porta así 
como outros establecementos que podan adherirse a este ou a outros servizos 
prestados polo concello, poderán depositar  cada fracción segundo os días, horarios 
e forma establecidos ou que se podan establecer no futuro para cada modalidade de 
recollida. 
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Artigo 12. Contedores 
1. Para o cumprimento da súa obriga de recollida de residuos, o concello aportará, 
en relación coas distintas fracciones de residuos, os contedores correspondéndolle, 
así mesmo,  o seu mantemento, lavado e reposición, cando sexa necesario. Os 
contedores poderán estar situados sobre a vía pública ou ser soterrados. En todo 
caso o concello poderá ampliar a tipoloxía de contedores para a separación en orixe 
e depósito doutras fraccións específicas de residuos. 
2. Naqueles casos nos que o servizo de recollida de residuos se preste por calquera 
das formas de xestión indirecta, será responsabilidade do concesionario o seu 
mantemento, lavado e correcta reposición de contedores.  
3. Non obstante ao disposto no apartado 1 e 2 deste artigo, os usuarios disporán 
dun contedor para uso exclusivo, cuxas características serán definidas  polo 
concello,  sempre  e cando o soliciten previamente ao concello e este o autorice, 
para aquelas industrias, comercios e servizos que xeren un volume de residuos 
asimilables a domésticos superior ao establecido no artigo 41 da ordenanza  para 
medianos e grandes produtores, ou cando sexa imposible o acceso dos vehículos de 
recollida  e transporte. Corre a cargo dos usuarios sacar o contedor á unha zona da 
vía pública accesible para o servizo de recollida municipal nos horarios 
establecidos en cada momento. 
Correspóndelle ademais ao usuario, tanto persoa física como xurídica, ou 
comunidade de veciños  o seu mantemento, lavado e reposición, así como o pago 
da taxa establecida de selo caso. 
4. O concello determinará a localización dos distintos contedores na vía pública 
atendendo a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidade e 
accesibilidade para os usuarios e de  saúde e seguridade públicas. O lugar asinado 
poderá ser variado por petición escrita razoada e en base a circunstancias 
específicas debidamente motivadas. 
5. Os contedores localizaranse segundo puntos ou áreas estratéxicas de aportación, 
que poderán estar compostas por unha ou varias unidades das diferentes tipoloxías 
para o depósito das correspondentes fraccións en función da poboación á que 
afecten. A súa localización realizarase de tal forma que, sen alterar en exceso a 
estética do entorno, non dificulten o tráfico nin as manobras de aparcamento de 
vehículos, ocupando a mínima superficie posible. 
6. Todos os contedores convencionais disporán de sistemas de ancoraxe 
homologados que impidan a mobilidade e o desprazamento dos mesmos por 
inclemencias meteorolóxicas ou outras causas non xustificadas. Os sistemas de 
suxeición solo poderán ser retirados no momento da recollida dos contedores por 
parte da concesionaria do servizo. En calquera outra circunstancia deberase contar 
coa autorización expresa do concello. 
7. O concello poderá establecer diferentes sistemas para a localización de 
contedores na vía pública tales como reservas de espazos( bolardos, horquillas, 
defensas, etc.) e/ou retranqueos nas beirarrúas  si polas características urbanísticas 
ou paisaxísticas da zona resultasen máis apropiados. 
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8. Nas novas urbanizacións non se localizarán contedores na vía pública para a súa 
recollida polo servizo municipal nin se recollerán os residuos municipais ordinarios 
ata que non se acredite a obtención da correspondente licenza de primeira 
ocupación, ou, no seu caso, da correspóndente acta de recepción da urbanización. 
Esta mesma regra será de aplicación para as edificacións que sustituan a antigos 
inmobles no casco urbano e incrementen en máis dun 100% o número de ocupantes 
respecto da vivenda precedente. 
Ata que non se acrediten os mencionados documentos, a xestión dos residuos 
correrá a cargo do titular da obra.   
9. Nas zonas que así se determinen, debido ás súas características particulares, 
como o casco histórico, vivendas unifamiliares, etc., ou debido ás características 
dun certo tipo de actividades, polos seus horarios, atención continuada, etc., o 
concello poderá organizar outros sistemas de recollida tales como puntos de 
aportación ou utilización de contedores de uso exclusivo ou particular para todas 
ou algunha das fraccións dos residuos ordinarios. Neste último caso será de 
aplicación o disposto nesta ordenanza en canto a contedores de uso exclusivo para 
medianos e grandes produtores, sen prexuízo das excepcións ou supostos de non 
suxeición que fiscalmente se establezan e correndo a cargo do concello as 
operacións de lavado e mantemento dos mesmos. 

 Artigo 13. Información sobre separación e recollida de residuos 

1. O concello fará públicas as condiciones de prestación do servizo e, en especial,  
as relativas a os días e horarios de depósito e recollida das diferentes fracciones de 
residuos, condicións e puntos de entrega así como calquera outra que estime 
conveniente para o correcto uso do servizo. 
2. O Anexo I da presente ordenanza conten unha lista ilustrativa dos residuos que 
deberán depositarse nalgunhas das categorías de contedores. 
3. Esta lista está dispoñible, así mesmo, na páxina web do concello 
www.concellodobarco.org.  

Artigo 14. Sensibilización e educación  sobre separación e recollida de 
residuos 

1. O concello promoverá a realización de campañas e xornadas de sensibilización e 
educación en materia de recollida separada de residuos. 
2. A tal fin poderá, entre outros, firmar convenios e acordos de colaboración con 
suxeitos públicos e privados tales como universidades, organizacións sen ánimo de 
lucro que teñan por obxecto a protección ambiental, sistemas colectivos de xestión 
de residuos e asociacións de produtores. 
3. O concello, con obxecto de promover a recollida separada de residuos, informará 
a través da súa paxina web o tratamento final que de a cada fracción de residuos. 
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Artigo 15. Clasificación dos servizos de recollida 
1. A efectos do disposto na presente ordenanza, o servizo de  recollida de residuos  
clasifícase en ORDINARIO e ESPECIAL. 
2. A recollida ORDINARIA é un servizo de prestación obrigatoria que se levará a 
cabo polo concello, de acordo co disposto na presente ordenanza, así como en 
documentos complementarios da concesión municipal.  
Os residuos municipais ordinarios son os producidos como consecuencia da normal 
actividade doméstica no fogar, así como nos comercios, oficinas e servizos, e os 
das industrias  asimilables aos producidos nos fogares. Tamén os procedentes da 
limpeza viaria, espazos verdes municipais, áreas recreativas, praias, festexos e 
actos similares. 
3. A recollida ESPECIAL levarase a cabo polo concello, unicamente cando o 
usuario así o solicite e, de selo caso, devengará a correspondente taxa ou prezo 
público. 
 

Capítulo II. Servizo de recollida ordinaria 

Artigo 16. Obxecto  
1. Serán obxecto de recollida ORDINARIA as seguintes categorías de residuos: 
1.1. Os residuos domésticos procedentes de fogares particulares.  
1.2. Os residuos de aparatos eléctricos e electrónicos procedentes de fogares 
particulares, xa sexa a través do servizo de recollida de voluminosos ou a través do 
punto limpo municipal. 
1.3. A roupa e calzado depositado nos contedores habilitados para tal fin. 
1.4. O aceite vexetal usado depositado nos contedores habilitados para tal fin. 
1.5. As pilas depositadas nos contedores habilitados para tal fin. 
1.6. Os voluminosos de orixe domiciliario previa solicitude do cidadán si se 
depositan na vía pública. 
1.7. Os procedentes da limpeza de vías públicas, zonas verdes e áreas recreativas 
municipais. 
1.8. Os recollidos a través do punto limpo. 
Non obstante, non forman parte do servizo de recollida ordinario os seguintes 
residuos cando se xeren a través de comercios, servizos e industrias: 
1.  Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. 
2.  A roupa e calzado. 
3. As pilas e acumuladores.  
4.  Voluminosos. 
 

Artigo 17. Recollida separada   
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Os cidadás deberán segregar para  a súa recollida separada as seguintes fraccións 
residuais: 
1. Vidro (residuos de envase deste material, tales como botellas, tarros, botes e 
outros. Todos eles bacíos e sen tapas, corchos ou tapóns). 
2. Envases  lixeiros (envases de plástico, de metal ou de cartón para bebidas tipo 
brik). 
3. Papel e cartón (envases de papel-cartón e papel e cartón non envase). 
4. Aceites vexetais usados (biorresiduo). 
5. Roupa e zapatos usados. 
6. Residuos de medicamentos e os seus envases. 
7. Pilas. 
8. Fracción Resto: fracción orgánica e inorgánica dos residuos urbanos ou 
municipais que non pode ir segregada no resto de faccións residuais. 
9. Voluminosos: mobles e enseres. 
10. Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos segundo categorías establecidas 
regulamentariamente.  
11. Residuos de construción e reparación domiciliaria procedentes de obras 
menores. 
12. Podas e outros residuos de xardinería (biorresiduo) de particulares, ata un 
máximo de 60 litros, equivalente a un cuarto da capacidade do contedor verde 
localizado na vía pública para uso colectivo.   
 
Artigo 18. Fracción resto 
1. Os usuarios deberán depositar a fracción resto en bolsas impermeables 
suficientemente resistentes que impidan os vertidos. 
2. A fracción resto  depositarase nos contedores identificados a tal fin na vía 
pública. 

Artigo 19. Vidro 

1. Os residuos de vidro deberán depositarse de xeito unitario e sen bolsa nos 
contedores identificados a tal fin. 
2. No caso de botellas, botes e outros recipientes, os cidadáns deberán baleirar estes 
recipientes con obxecto de eliminar os restos de sustancias que puideran quedar así 
como separar tapas metálicas, tapóns de plástico ou outros residuos que 
inicialmente foran parte do envase e depositalos no contedor de envases.  

Artigo 20. Envases lixeiros 

1. Os residuos de envases lixeiros deberán depositarse nos contedores identificados 
a tal fin.  
2. No caso de botellas, botes, latas e outros recipientes que conteñan restos de 
materia orgánica, como restos alimenticios, os cidadáns deberán baleirar 
completamente con carácter previo estes recipientes co obxecto de eliminar 
calquera resto destas sustancias.  



 
 

 

 

24 
 

Artigo 21. Papel e cartón 
 
1. Os residuos de papel e cartón limpos deberán depositarse, o mais pregados 
posible, no contedor identificado a tal fin. En particular as caixas de cartón serán 
cortadas e dobradas de forma adecuada para a súa introdución e disposición nos 
contedores. 
2. Con carácter previo ao seu depósito os cidadáns deberán eliminar destes residuos 
todo resto metálico, de plástico así como de papel e cartón sucio, debendo 
depositar estes restos de acordo co disposto na presente ordenanza para a fracción 
resto.  
 
Artigo 22. Aceites vexetais usados 
1. Está prohibido verter aceites usados polos desaugadoiros. 
2. Os cidadáns verterán os aceites vexetais usados en envases de plástico cerrados e 
depositaranos, ou ben nos contedores identificados a tal fin no caso de habelos, ou  
ben no punto limpo. 
3. Os titulares de restaurantes, bares, hoteis e outros servizos de restauración 
deberán dispoñer de contedores adecuados para o vertido de aceites vexetais 
usados e depositalos no punto limpo ou entregalos a un xestor autorizado. 

Artigo 23. Roupa e zapatos usados 
Os cidadáns depositarán a roupa e zapatos usados en bolsas de plástico 
cerradas: 
1. No punto limpo. 
2. Nos contedores sinalizados a tal fin, no caso de habelos. 
3. Nos locais de entidades ou asociacións sen ánimo de lucro ou nos contedores 
destas para  a súa reutilización. 
Non se depositarán en ningún nos contedores de recollida colectiva situados na vía 
pública se non está identificado expresamente como recollida de textil. 
 
Artigo 24. Residuos de medicamentos e os seus envases 
Os medicamentos caducados, os medicamentos en desuso, os restos de 
medicamentos,  e os seus envases serán entregados fóra do fluxo de residuos 
convencional e depositaranse polos cidadáns nos puntos de recollida SIGRE 
localizados nas farmacias que dispoñan de contedores para tal fin.  
 
Artigo 25. Pilas  
As pilas usadas deberán segregarse do fluxo de residuos convencional e  serán 
depositadas polos cidadáns nos seguintes puntos: 
1. Os contedores debidamente sinalizados que se poderán localizar na vía pública,  
nos distribuidores, comercios, edificios públicos, etc.  
2. No punto limpo. 
Calquera establecemento comercial, institucións públicas, centros educativos, 
asociacións e similares poderán solicitar ao concello colectores adecuados para o 
depósito de pilas, que serán recollidos polo servizo de recollida de residuos, unha 
vez cheos, e previa chamada ao propio servizo de recollida. 
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Artigo 26. Residuos de construción e demolición  
Regúlanse as condicións relativas á correcta xestión dos residuos de construción e 
demolición e os residuos procedentes de obras menores de construción e reparación 
domiciliaria, así como as condicións de utilización da vía pública para a instalación 
de contedores de obra. 
Residuos procedentes de obras menores de construción e reparación domiciliaria 
Considéranse obras menores de construción e reparación domiciliaria as definidas 
no artigo 2 desta ordenanza. 
Os cidadáns deberán depositar os residuos de construción e reparación  
domiciliaria procedentes de obras menores segregados por materiais en sacos 
resistentes ou cestos, podendo entregar os mesmos para  a súa correcta xestión: 
1. No punto limpo segundo os requisitos establecinos no regulamento de 
funcionamento do mesmo.  
2. En todo caso, os escombros de obras menores de construción e reparación 
domiciliaria que superen os 42 quilos/día deberán xestionarse con medios propios 
polos produtores ou titulares dos mesmos a través de xestores autorizados.  
Residuos de construción e demolición 
1. Os titulares das obras deberán cumprir co disposto na normativa de rango 
superior a esta ordenanza relativa aos residuos de construción  e demolición. 
En todo caso os residuos de construción  e demolición soamente poderán 
depositarse na vía pública de xeito transitorio e utilizando para iso os contedores de 
obra adecuados, cuxa instalación deberá  cumprir os requisitos e condicións 
establecidos nesta ordenanza. 
2. Nas obras cuxa produción de residuos sexa superior a un metro cúbico será 
necesaria a instalación de contedores de  escombros de obra.  
2.1. Considéranse contedores de escombros os recipientes metálicos normalizados, 
especialmente deseñados  para a súa carga e descarga mecánica sobre vehículos de 
transporte especiais e destinados ao depósito de materiais, terras e escombros 
procedentes de obras de construción, reparación ou demolición. 
2.2. A colocación de contedores na vía pública está suxeita á licenza municipal de 
ocupación de vía pública. 
2.3. As licenzas concederanse para unha obra determinada e para cada contedor. 
Solicitáranse a nome da persoa titular da obra mediante un escrito que 
necesariamente conterá os seguintes datos: 
2.3.1. Titular da obra, domicilio de residencia e teléfono de contacto. 
2.3.2. Duración da ocupación da vía pública. 
2.3.3. Obra para que se solicita, dirección completa, persoa responsable da mesma 
e data de concesión da licenza de obra. 
2.3.4. Lugar de colocación do contedor na calzada ou na beirarrúa. 
2.3.5.  Tamaño e clase de contedor, indicando si é normal ou especial. 
2.3.6. Situación sobre plano da cartografía municipal. 
2.4. As licenzas expediranse previo pago da taxa establecida na ordenanza fiscal 
correspondente. 
2.5. Unha placa identificativa ou rótulo deberá permitir a correcta identificación do 
propietario do contedor. Deberán figurar os datos seguintes: nome e apelidos ou 
razón social, domicilio e teléfono de contacto. 
2.6. Os contedores poderán ser de dúas clases: 
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2.6.1. Tipo normal: sección transversal trapezoidal, parámetros lonxitudinais e 
verticais, volume máximo de 9 m3. 
2.6.2. Tipo especial: parámetros verticais e volume maior de 9 m3. 
2.7. Os contedores estarán pintados en colores reflectantes que destaquen a súa 
visibilidade, debendo figurar inscritos nos mesmos o nome ou razón social, 
domicilio e número de teléfono permanente do propietario do contedor e do titular 
da licenza. 
Nos ángulos superiores de cada contedor deberán existir elementos de fixación 
para a colocación do alumeado, nos casos nos que este sexa esixible. 
2.8. Nas rúas con iluminación insuficiente, pola noite e con arranxo ao horario de 
acendido do alumeado público, deberán funcionar polo menos dúas lámpadas 
eléctricas de cor vermella no contedor, do lado da calzada cando estea situado 
sobre a mesma, ou do lado edificado cando estea colocado sobre a beirarrúa.  
O subministro de luz para as lámpadas realizarase por medio da acometida da obra 
ou de equipos de subministro autónomo. 
2.9. Os contedores especiais autorizaranse tan solo es casos excepcionais, 
debidamente xustificados e sempre que se depositen en amplas zonas libres e sobre 
chan sen pavimentar. Así mesmo poderán utilizarse estes contedores en traballos 
viais sempre que se sitúen dentro dunha zona valada de obra e a súa colocación non 
implique un aumento da superficie da zona. 
2.10. Os contedores situaranse a ser posible no interior da zona pechada da propia 
obra, previa notificación á Policía Local e de conformidade cos seguintes criterios: 
2.10.1. Situaranse preferentemente fronte a obra para a que se solicitan. 
2.10.2 Non impedirán a visibilidade dos vehículos e respectarán as distancias, que 
a efectos de estacionamento nos cruces, establece o código de circulación. 
2.10.3. Non se colocarán nos pasos de peóns, bados, reservas, sectores de 
prohibición de estacionamento e demais zonas impedidas polo código de 
circulación. 
2.10.4. Non se poderán colocar sobre as tapas de acceso de servizos públicos nin 
sobre os alcorques. 
2.10.5. Non poderán situarse sobre as beirarrúas cuxa amplitude, deducido o 
espazo ocupado no seu caso polas vallas, non permita unha zona libre de paso de 
conformidade co disposto na vixente normativa de accesibilidade; nin nas calzadas, 
cando o espazo que quede libre sexa inferior a 2.75 m en vías dun solo sentido da 
marcha ou 6 metros en vías de dobre dirección. 
2.10.6. No lado máis longo dos contedores estará situado en todo caso no sentido 
pararelo á beirarrúa. 
2.10.7. Cando os contedores se coloquen na beirarrúa, ningunha das súas parte 
sobresairá da liña de encintado. Cando se atopen na calzada, deberán non impedir a 
circulación das augas cara os sumidoiros, debendo protexerse cada contedor con 
tres conos de tráfico colocados na vía pública polo lado de aproximación da 
circulación do mesmo. 
2.11. Soamente poderán ser utilizados os contedores polo titular da licenza. Ningún 
contedor pode ser utilizado ou manipulado de xeito que o seu contido poda exceder 
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do nivel máis baixo do seu límite superior, caia sobre a vía pública ou poda ser 
espallado polo vento. 
2.12. Non poderán realizarse nos contedores vertidos de escombros que conteñan 
materiais inflamables, explosivos, perigosos ou susceptibles de putrefacción ou de 
producir olores desagradables, ou que por calquera causa podan producir molestias 
ou incomodidade á poboación 
2.13. Os contedores cheos deberán taparse necesariamente con lona cuberta para a 
súa retirada e transporte. Unha vez finalizado o horario de traballo os contedores 
deben manterse cubertos con lonas ou toldos, para evitar vertidos á vía pública ou 
espallamento polo vento, así como a súa manipulación por terceiras persoas. 
Os contedores deberán ser baleirados o mesmo día que queden cheos. 
2.14. Os contedores deberán ser retirados definitivamente da vía pública: 
2.14.1. Ao finalizar o prazo para o que foi concedida a licenza. 
2.14.2. En calquera momento, a requirimento da administración local. 
As operacións de instalación e retirada de contedores deberán realizarse en horario 
no que menos dificulte o tráfico rodado e de persoas, con previa notificación á 
Policía Local. 
O titular da licenza deberá deixar a superficie da vía pública completamente limpa 
e en perfecto estado. En caso de incumprimento o concello procederá a requirir ao 
titular da licenza e/ou xestor autorizado para que de xeito inmediato proceda ás 
reparacións que resulten oportunas, ou asumir o custe das mesmas que por 
execución subsidiaria realizara o concello. 
2.15. O titular da licenza será  responsable do cumprimento das normas e obrigas 
contidas nesta ordenanza e responderá dos danos que os contedores causen a 
calquera elemento da vía pública e dos que causen a terceiros. 
Para garantir o cumprimento destas responsabilidades, os solicitantes de licenzas 
deberán acreditar ante a administración municipal que a empresa de contedores 
conta cunha póliza de responsabilidade civil suscita e garantía anual económica da 
correcta xestión dos residuos, dos posibles danos que puidera ocasionar e da 
limpeza viaria. 
 
Artigo 27. Excrementos   
O posuidor dun animal deberá recoller as deposicións evacuadas por este na 
vía pública e os espazos públicos e depositalas nos contedores ou nas 
papeleiras situadas na vía pública.  
 
Artigo 28. Escouras e cinsas 
As escouras e cinsas de calefaccións, cociñas e chemineas de vivendas 
depositaranse frías en bolsas de lixo pechadas para o seu posterior vertido 
no contedor de resto de uso colectivo localizado na vía pública.  
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Artigo 29. Residuos domésticos procedentes de comercios e de 
industrias 
Os establecementos comerciais  e as industrias deberán sacar os seus residuos 
domésticos en bolsas de lixo pechadas, que serán depositadas nos contedores 
situados na vía pública ou no xeito establecido polo concello. 
Os residuos procedentes destes establecementos soamente se poderán sacar no 
momento inmediatamente anterior á súa recollida, ou no seu caso, ao peche de 
ditos establecementos. 
O papel e cartón procedente dos comercios recollerase a través dun servizo especial 
de recollida porta a porta segundo os horarios establecidos nesta ordenanza. 
Os embalaxes de poliestireno e sustancias similares deberán depositarse no punto 
limpo municipal para evitar saturar os contedores de recollida de fracción resto na 
vía pública. 
 
Artigo 30. Animais mortos abandonados 
1. Queda prohibido depositar de cadáveres de animais en contedores de uso 
colectivo situados na vía pública, en calquera clase de terreos, así como tiralos aos 
cauces de auga, sumidoiros ou alcantarillados e, igualmente, enterralos ou 
inhumalos en calquera tipo de terreo. 
2. Os propietarios/as de animais mortos así como os titulares de clínicas 
veterinarias deberán entregalos a un xestor autorizado. 
3. Non obstante ao disposto no apartado anterior, cando se trate de animais 
domésticos  de pequeno tamaño ( cans, gatos, aves…) que aparezan mortos na vía 
pública e que se descoñeza o seu propietario serán xestionados polo servizo 
municipal de recollida de residuos. 
 
Artigo 31. Residuos de feiras e mercados  
1. Os dependentes ou concesionarios do mercado e da feira mensual están 
obrigados a separar de forma selectiva os residuos xerados pola actividade de 
mercado ao menos nas fraccións seguintes: 
1.1. Cartón  
1.2. Envases 
1.3. Vidro 
1.4. Resto 
1.5. Materia orgánica cando así o estableza o concello. 
1.6. Outros, cando así o estableza o concello. 
2. Para tal fin disporase de contedores diferentes nunha zona de aportación 
próxima. 
3. Cada dependente ou concesionario, á hora do peche da feira ou do mercado, 
depositará o contido no seu contedor correspondente na forma establecida nesta 
ordenanza. 
4. O titular ou, no caso de mercados municipais, o concesionario de cada unidade 
comercial será responsable da correcta xestión dos residuos xerados pola 
actividade. 
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Artigo 32. Residuos de poda e xardinería 
1.  As podas e outros residuos de xardinería (biorresiduo) de particulares, ata un 
máximo de 60 litros, equivalente a un cuarto da capacidade do contedor verde 
localizado na vía pública para uso colectivo, poderán depositarse no contedor verde 
correspondente á fracción resto. En todo caso deberán depositarse triturados e en 
bolsas de plástico. 
2. Para cantidades superiores  o posuidor ou produtos dos residuos deberá 
entregalos a un xestor autorizado.  
3. Non obstante o disposto no apartado anterior, os cidadás poderán levar a cabo a 
compostaxe dos mencionados residuos nos seus domicilios particulares, sempre 
que non ocasionen molestias ou olores aos veciños. 
4. O servizo de poda e xardinería municipal depositará os residuos desta actividade 
nunha zona anexa ao punto limpo. En ningún caso utilizarán os contedores de uso 
colectivo. 
 
Artigo 33. Recollida no punto limpo 
A recollida de residuos no punto limpo levarase a cabo segundo o Regulamento de 
Xestión do Punto Limpo Municipal. 
 

Capítulo III. Servizo de recollida especial 
 
Artigo 34. Obxecto  

1. Serán obxecto do servizo de recollida ESPECIAL as seguintes categorías de 
residuos: 
1.1. Sanitarios asimilables a domésticos. 
1.2. Os residuos comerciais non perigosos. 
1.3. Residuos voluminosos, como mobles ou enseres  de orixe doméstica. 
1.4. Residuos de aparatos eléctricos  e electrónicos de orixe doméstica. 
1.5. Vehículos abandonados. 
A recollida especial levaraa a cabo o concello soamente cando o usuario así o 
solicite e, se é o caso, aplicará a correspondente taxa ou prezo público que para tal 
efecto determinen as ordenanzas fiscais. 
 
Artigo 35. Recollida de residuos sanitarios asimilables a domésticos 
1. Correspóndelle á entidade local a xestión extracentro  dos residuos xerados nas 
áreas  de centros sanitarios nos que non se realizan actividades especificamente 
sanitarias ( clase I), que non presentasen un risco para a saúde e que, pola súa 
natureza, son similares aos producidos nos domicilios. Inclúense nesta clase de 
residuos os xerados en estancias tales como oficinas, almacéns, salas de espera, 
cafeterías ou comedores. 
2. Estes residuos segregaranse de xeito selectivo conforme ao sistema de recollida 
establecido polo concello. 
3. A xestión extracentro do resto de residuos sanitarios (clase II, III, IV e V) 
correspóndelle aos produtores dos mesmos, debendo entregalos a xestores/as 
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autorizados de residuos. En ningún caso se recollerán residuos destas clases polo 
servizo de recollida municipal. 
 
Artigo 36. Recollida de residuos comerciais non perigosos  
1. Os que produzan residuos comerciais estarán obrigados/as a entregar os seus 
residuos a un xestor ou xestora autorizado para o seu tratamento, ou ben acollerse 
ao sistema de recollida e xestión que o ente local competente estableza para este 
tipo de residuos. 
2. O concello poderá establecer o seu propio sistema de recollida de residuos 
comerciais non perigosos de maneira motivada e baseándose en criterios de maior 
eficiencia e eficacia na recollida de destes residuos e determinar a incorporación 
obrigatoria dos produtores de ditos residuos a este sistema. 
2.1. O concello  ten establecido un sistema de recollida especial de residuos de 
papel e cartón comercial porta a porta para aqueles usuarios que así o soliciten. O 
papel e cartón deberá depositarse pregado na porta do establecemento comercial no 
seguinte horario: os martes e os venres  de 10.00 a 10.30.  Por operativa do servizo 
non se recollerán residuos de papel e cartón colocados na rúa despois das 10.30. 
2.2. O concello poderá modificar a operativa do servizo de recollida de papel e 
cartón comercial porta a porta si así o considera oportuno. 
2.3. O concello poderá establecer  calquera outro sistema de recollida especial de 
residuos comerciais de orixe doméstica. 
3. En todo caso os produtores/as deste tipo de residuos deberán solicitar ao 
concello o servizo especial de recollida de residuos comerciais non perigosos. 
 
Artigo 37. Voluminosos: mobles e enseres de orixe doméstica 
Os cidadás que desexen desprenderse de mobles, enseres e outros residuos 
voluminosos cuxa recollida non sexa obxecto de recollida separada nesta 
ordenanza ou de acordo coa normativa aplicable, deberán: 
1. Entregalos no punto limpo, ou 
2. Solicitar o servizo especial de recollida de voluminosos, previa petición do 
interesado a través do telefono habilitado para tal fin.  Unha vez avisado ó servizo 
de recollida os cidadáns poderán depositar ao lado co contedor máis próximo á súa 
vivenda este tipo de residuos o primeiro e o terceiro mércores de cada mes a partir 
das 20.00 horas. 
3. Entregalos a un xestor autorizado. 
 
Artigo 38. Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos de orixe 
doméstica 
Os cidadás que desexen desprenderse de residuos de aparatos eléctricos e 
electrónicos deberán: 
1. Entregalos ao comercio distribuidor dos electrodomésticos, ou  
2. Entregalos no punto limpo, ou 
3. Solicitar o servizo especial de recollida de residuos eléctricos e electrónicos, 
previa petición do interesado a través do telefono habilitado para tal fin. Unha vez 
avisado ó servizo de recollida os cidadáns poderán depositar ao lado co contedor 
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máis próximo á súa vivenda este tipo de residuos o primeiro e o terceiro mércores 
de cada mes a partir das 20.00 horas. 
 
Artigo 39. Vehículos abandonados  
1. Queda prohibido o abandono de vehículos, sendo responsabilidade dos seus 
titulares a adecuada xestión dos mesmos de acordo co disposto na normativa 
aplicable. 
2. Os cidadás que desexen desprenderse dun vehículo ao final da súa vida 
útil deberán entregalo a un centro de tratamento de acordo co  establecido na 
normativa aplicable. 
3. Un vehículo terá a condición de residuo a partir do momento que se entregue a 
un centro autorizado de tratamento de vehículos (CAT) e se emita o certificado de 
destrución. 
4. O concello entregará os vehículos abandonados  a un centro de tratamento para a 
súa descontaminación e tratamento:  
4.1. Cando transcorran mais de dous meses desde que o vehículo fora inmobilizado 
ou retirado da vía pública e depositado pola administración e o seu titular non 
formulase alegacións. 
4.2. Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo 
lugar e presente desperfectos que fagan imposible  o seu desprazamento polos seus 
propios medios ou lle falten as placas de matricula. 
4.3. Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente do 
mesmo  nun recinto privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses. 
Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a administración requirirá ao 
titular do mesmo advertíndolle, que de non proceder á súa retrada no prazo dun 
mes, procederase ao seu traslado a un CAT.   
Nos supostos previstos no punto 3.3, o propietario ou responsable do lugar ou 
recinto deberá solicitar da Xefatura Provincial de Tráfico unha autorización para o 
tratamento residual do vehículo. A estes efectos deberá aportar a documentación 
que acredite haber solicitado ao titular do vehículo a retirada do seu recinto. 
5. Os propietarios de vehículos abandonados que adquiran a condición de residuo 
deberán sufragar os custes derivados das operacións de limpeza da vía pública, e no 
seu caso, a recollida, traslado ao depósito municipal e traslado ao centro de 
descontaminación correspondentes, con independencia das sancións que 
correspondan segundo a normativa. 
 
Artigo 40. Solicitude do servizo municipal especial de recollida 
1. A solicitude de calquera dos servizos municipais especiais de recollida deberá 
facerse telefonicamente ou por calquera outro medio de comunicación, segundo 
estea establecido polo  prestador do servizo.  
2. Corresponde ao usuario do servizo depositar os residuos de que se trate no lugar 
que o servizo lle indicara, respectando as datas, horarios e outras condicións que se 
establecesen. 
3. Ao servizo especial poderá aplicárselle unha taxa segundo ordenanza fiscal . 
 
Capítulo IV. Servizo de recollida a medianos e grandes produtores 



 
 

 

 

32 
 

En función do volume xerado, os centros produtores ou posuidores clasificaranse  
en pequenos, medianos ou grandes , sendo de aplicación para cada un deles as 
disposicións correspondentes establecidas nesta ordenanza. 
 
Artigo 41. Recollida selectiva medianos e  grandes produtores 
1. Os residuos xerados en comercios, oficinas, industrias, residencias, hoteis e 
demais servizos en atención ao volume xerado divídense en pequenos, medianos  e 
grandes produtores. 
1.1. Pequenos produtores: cando a cantidade de residuos xerada diariamente non 
supere a producida no ámbito doméstico e, en todo caso, cando a cantidade xerada 
non supere, en volume: 
1.1.1. Os 400 litros para a fracción orgánica ( metade da capacidade dun contedor 
verde localizado na vía pública). 
1.1.2. Os 400 litros para a fracción de envases (metade da capacidade dun contedor 
amarelo localizado na vía pública). 
1.1.3. En canto ás fraccións de vidro e papel-cartón, as cantidades xeradas 
diariamente non poden superar un terzo da capacidade dos contedores localizados 
na vía pública para este tipo de residuos.  
1.2 Medianos produtores: cando a cantidade de residuos xerada diariamente non 
supere, en volume: 
1.2.1. Os 800 litros para a fracción resto (equivalente á capacidade dun contedor 
verde localizado na vía pública). 
1.2.2. Os 800 litros para a fracción de envases ( equivalente á capacidade dun 
contedor amarelo localizado na vía pública). 
1.2.3. Para vidro e papel-cartón, as cantidades xeradas diariamente non poden 
superar a metade da capacidade dos contedores localizados na vía pública para este 
tipo de residuos. 
1.3. Grandes produtores: cando o volume de residuos xerados diariamente supere 
as cantidades reflectidas para medianos produtores. 
A efectos desta ordenanza considerase tamén gran produtor: 
1.3.1. Á suma se establecementos integrados nun recinto máis amplo (galerías e 
centros comerciais, mercados, etc.) sempre que exista algunha entidade xestora do 
recinto con personalidade xurídica propia e sempre que conten con recintos 
comúns para a localización de contedores. 
1.3.2. Os polígonos industriais, si as empresas que o forman está organizadas a 
través dalgún tipo de asociación, sen prexuízo da disposición adicional desta 
ordenanza. 
1.3.3 O Hospital comarcal. 
2. Os medianos e grandes produtores deberán depositar os seus residuos en 
contedores de uso exclusivo particular. 
3. Estes contedores serán exclusivamente para a fracción resto, a fracción de 
envases lixeiros, o vidro e o papel e cartón asimilables a domésticos. O resto de 
residuos que podan xerar deberán ser xestionadas a polos centros produtores dos 
mesmos a través de xestores autorizados. 
4. Os contedores solicitaranse por escrito ao concello, debendo anualmente abonar 
a taxa fiscal correspondente polo uso exclusivo de contedores. A solicitude de 
contedores levará aparellada un estudio relativo ao volume de residuos xerados 
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pola actividade de que se trate, a fin de autorizar a contenerización adecuada. Si os 
residuos xerados superan a capacidade de contenerización máxima autorizada 
deberán xestionarse a través de xestor autorizado. 
5. Estes contedores estarán localizados no interior dos establecementos  sendo o 
produtor ou posuidor dos residuos o responsable da súa posta a disposición para o 
servizo de recollida. 
No caso do polígono industrial poderán agruparse os contedores para varias 
actividades en zonas de reciclaxe. 
6. Os titulares dos contedores serán responsables do seu lavado e limpeza, mentres 
que o mantemento correrá a cargo do concello. No caso do fin da vida útil do 
contedor por un uso normal e adecuado, este será, previa inspección dos servizos 
competentes, debidamente reposto e na maior brevidade posible. 
En todo caso o número de reposicións limitarase a dous contedores anuais. 
7. Os contedores de uso exclusivo entregados no seu día polo concello rexeranse 
polo disposto na disposición transitoria. 
 
Artigo 42. Recintos para a localización de contedores en grandes 
produtores 
1. Os hoteis, grandes superficies comerciais, mercados, centros sanitarios de nova 
construción e, en xeral, calquera gran produtor, están obrigados a dispoñer de 
recintos propios para a localización de contedores no interior da súa instalación 
como requisito para a obtención das correspondentes licenzas urbanísticas. A non 
disposición destes recintos implicará a non recollida polo servizo municipal, 
debendo ser o titular da licenza, ou no seu caso, os seus propietarios os 
responsables de xestionar á súa costa a recollida. 
 
Artigo 43. Normas de utilización dos contedores 
1. Cumprir os horarios de colocación e retirada da vía pública e, de selo caso de 
acceso as recintos. 
2. Cumprir as normas de segregación e horarios de depósito dos residuos. 
3. Para a súa recollida polos servizos municipais colocaranse na beirarrúa o máis 
cerca posible do bordillo, procurando non entorpecer o tránsito de persoas. 
4. Os contedores levarán un adhesivo identificativo do centro produtor dos 
residuos. 
5. Cumprir coas labores de lavado e limpeza. 
6. Manipular de forma que non se produzan deterioros graves. 
7. Queda prohibido utilizar contedores de uso colectivo por parte de medianos e 
grandes produtores. 
 
Artigo 44. Horarios 
1. Os medianos e grandes produtores deberá colocar os contedores na vía pública 
para a recollida dos residuos polo servizo municipal entre as 20.00 e as 24 horas, 
nos días que exista servizo de recollida de residuos. Así mesmo deberán retiralos 
ao interior dos seus establecementos antes das 10.00 horas. 
2. Por causas debidamente xustificadas, ou en virtude de convenios de 
colaboración específicos, o concello poderá acordar outros horarios. 
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3. Os medianos e grandes produtores, si é o caso, deberán permitir ao servizo 
municipal de recollida de acceso aos seus recintos de contedores a partir das 24.00 
horas para rutas de recollida nocturnas e a partir das 8.00 horas para rutas de 
recollida diurnas. 

 

TÍTULO III. INSPECCIÓN E SANCIÓN 

Capítulo I. Inspección e control 

Artigo  45.  Servizo de inspección 

1. O exercicio das funcións de inspección e vixilancia do cumprimento no disposto 
na presente ordenanza corresponderalle aos axentes da Policía Local ou ao persoal 
que teña atribuídas ditas funcións, si así está establecido. 
2. O persoal ao que fai referencia o apartado anterior, no exercicio das súas 
funcións inspectoras terá a condición de axente da autoridade estando facultado 
para acceder sen previo aviso ás instalacións nas que se desenvolven actividades 
reguladas nesta ordenanza así como para inspeccionar o contido dos distintos 
sistemas de recollida de residuos, tales como contedores e bolsas de lixo. 

Artigo  46. Deber de colaboración 

Os produtores/as, posuidores/as, xestores/as de residuos e os responsables de 
establecementos comerciais, vivendas, industrias e outras actividades obxecto desta 
ordenanza deberán, de acordo ca normativa aplicable, facilitar e permitir ao persoal 
ao que fai referencia o artigo anterior, no exercicio das súas funcións de inspección 
o acceso ás citadas instalacións así como prestarlles colaboración e facilitarlles la 
documentación necesaria para o exercicio das labores de inspección. 
 
Capítulo II Infraccións e sanciones 
 

Artigo  47. Infraccións 
1. Considéranse infraccións as accións ou omisións que contraveñan o establecido 
na presente ordenanza así como aquelas outras que estean tipificadas na lexislación 
estatal ou autonómica, reguladora das materias que se inclúen, sen prexuízo de que 
os preceptos desta ordenanza podan contribuír a súa identificación mais precisa. 
2. Poderán ser sancionados polos feitos constitutivos das infraccións 
administrativas recollidas neste capítulo as persoas físicas ou xurídicas que os 
comentan, acorde co establecido nesta ordenanza e sen prexuízo, no seu caso, das 
correspondentes responsabilidades civís, penais e medioambientais. 
3. As infraccións tipificadas na presente Ordenanza clasifícanse en leves, graves e 
moi graves. 
 
Artigo 48. Infraccións leves 
Considéranse infraccións leves: 
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1. Depositar os residuos sen compactalos para reducir  o seu  volume e que se 
aproveite ao máximo a capacidade das bolsas e contedores. 
2. Depositar os residuos sen separalos por fraccións ou en contedores ou puntos de 
recollida distintos aos identificados para cada fracción de residuos ou contravindo 
o disposto na presente ordenanza.  
3. Sacar os contedores á vía pública para  a súa recollida polo servizo público en 
lugares distintos aos establecidos polo concello.  
4. Incumprir os horarios de depósito e entrega de residuos segundo o especificado 
nesta ordenanza. 
5. Tirar ou abandonar residuos na vía pública, calquera espazo público ou en 
lugares distintos aos especificados polo concello cando pola súa entidade ou 
volume non merezan a calificación de grave ou moi grave. 
6. Depositar, en lugares distintos ás papeleiras instaladas ao efecto nos espazos 
públicos, residuos de pequeno volume tales como papeis, chicles, colillas, 
caramelos, cáscaras e desperdicios similares. 
7. Manipular contedores ou o seu contido así como baleirar ou arrancar papeleiras 
ou outro tipo de contedores ou desprazalos fora das súas localizacións. 
8. Utilizar os contedores para fines distintos aos previstos na presente ordenanza. 
9. Incumprir as obrigacións previstas no artigo 12.3 ) da presente ordenanza. 
10. O incumprimento polos produtores e/ou posuidores de residuos comerciais non 
perigosos do disposto no artigo 9.2 da presente ordenanza.  
11. Realizar calquera das condutas prohibidas  previstas no artigo 6 da ordenanza 
excepto  que será considerada como grave. 
12. Depositar voluminosos na vía pública sen previo aviso á empresa encargada da 
xestión de residuos no concello. 
13. Depositar escombros en contedores de uso colectivo ou de uso  exclusivo 
particular. 
14. Depositar restos de poda ou xardinaría  en contedores de uso colectivo ou de 
uso exclusivo ou particular por encima das cantidades máximas sinaladas nesta 
ordenanza. 
15. Incumprir as normas relativas á localización dos contedores de obra, uso , 
horario e identificación dos mesmos. 
16. Mover ou desprazar contedores da localización fixada polo concello sen previa 
autorización do mesmo. 
17. Mover ou desprazar calquera elemento de mobiliario urbano sen autorización 
expresa municipal para localizar os contedores de obra. 
18. A comisión dalgunha das infraccións tipificadas nos dous artigos seguintes, 
cando pola súa escasa cuantía ou entidade, non mereza a cualificación de grave ou 
moi grave. 
19. Calquera infracción do establecido na presente ordenanza cando non estivese 
tipificada como grave ou moi grave.  
 
Artigo  49. Infraccións graves 
Considéranse infraccións graves:  
1. O abandono ou vertido incontrolado de calquera tipo de residuos municipais non 
perigosos sen que se puxese en perigo grave a saúde das persoas ou se producise un 
dano ou deterioro grave para o medio ambiente. 
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2. A obstrución á actividade de vixilancia, inspección e control do concello, así 
como o incumprimento das obrigacións de colaboración previstas na Lei 22/2011, 
de 28 de xullo, de Residuos e Solos contaminados. 
3. A entrega, venta ou cesión de residuos municipais non perigosos a persoas 
físicas ou xurídicas distintas das sinaladas na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de 
Residuos e Solos Contaminados e na presente ordenanza así como a aceptación 
destes  en condicións distintas ás previstas nestas normas. 
4. Realizar actos vandálicos tales como roubar, incendiar, romper, destrozar ou 
pintar contedores de xeito que os fagan inservibles para o seu uso ou cando o custe 
da reparación sexa superior en máis do 30% do seu valor no mercado. 
5. Depositar residuos sanitarios da clase II, III e IV en contedores para  a súa 
recollida polo servizo municipal. 
6. Depositar no punto limpo municipal residuos comerciais, de construción e 
demolición que non sexan de obras menores de construción e reparación 
domiciliaria e residuos industriais. 
7. Colocar calquera tipo de contedor na vía pública por parte de empresas 
non autorizadas. 
8. Abandonar vehículos na vía pública segundo as especificacións establecidas 
nesta ordenanza e demais normativa de aplicación 
9. A comisión durante un período de tres anos de dúas ou máis infraccións leves 
sancionadas con carácter firme na vía administrativa. 
10. A comisión dalgunha das infraccións sinaladas como moi graves cando pola 
súa escasa cuantía ou entidade non mereza a cualificación de moi grave. 
 
Artigo  50. Infraccións moi graves 
Considéranse infraccións moi graves:  
1. O abandono ou vertido incontrolado de calquera tipo de residuos municipais 
cando se puxese en perigo grave a saúde das persoas ou se producise un dano ou 
deterioro grave para o medio ambiente. 
2. A comisión durante un período de tres anos  de dúas ou máis infraccións graves 
sancionadas con carácter firme na vía administrativa. 
 
Artigo 51. Prescrición 
1. As infraccións leves prescribirán ao ano, as graves aos tres anos e as moi graves 
aos cinco anos.  
2. O prazo de prescrición das infraccións comezará a contarse desde o día no que se 
cometeu a infracción.  
3. Nos supostos de infraccións continuadas, o prazo de prescrición comezará a 
contar desde o momento da finalización da actividade ou do último acto co que a 
infracción se consuma. No caso de que os feitos ou actividades constitutivos da 
infracción foran descoñecidos por carecer de signos externos, o prazo  computarase 
desde que estes se manifesten. 
4. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do 
procedemento sancionador, reanudándose o prazo da prescrición si o expediente 
sancionador estivese paralizado durante mais dun mes por causa non imputable ao 
presunto responsable. 
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Artigo  52. Sancións leves 
As infraccións tipificadas no artigo 48 sancionaranse  segundo o especificado neste 
artigo , para todas as demais infraccións estarase ao disposto no artigo 47.1.c) da 
Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.  
Sancionaranse cunha multa de ata 500 euros. Distínguense tres grados: mínimo de 
100 euros, medio de 300 euros e máximo de 500 euros.  Este último cando conste 
que non existe actuación reparatoria algunha por parte do presunto infractor. 
Si se trata de residuos perigosos a sanción será de ata 1.000 euros. 
 
Artigo  53. Sancións graves 
As infraccións tipificadas no artigo 49 sancionaranse segundo o especificado neste 
artigo, para todas as demais infraccións estarase ao disposto no artigo 47.1.b) da 
Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos  solos contaminados.  
A multa será desde 501 euros ata 1.500 euros excepto si se trata de residuos 
perigosos, en cuxo caso a multa será de 1.001 euros ata 2.000 euros. Distínguense 
tres niveis: mínimo de 501 euros, medio de 1.000 euros e máximo de 1.500 euros. 
 
Artigo 54. Sancións moi graves 
As infraccións tipificadas no artigo 50 sancionaranse segundo o especificado neste 
artigo, para todas as demais infraccións  estarase ao disposto no artigo 47.1.a) da 
Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.  
Multa desde 1.501 euros ata 3.000 euros excepto si se trata de residuos perigosos, 
en cuxo caso a multa poderá ser desde 2.001 euros ata 3.500 euros. Distínguense 
tres niveis: mínimo de 1.501 euros, medio de 2.200 euros e máximo de 3.000 
euros. Este último cando a actuación do responsable supoña un perigo certo e 
evidente para o medio ambiente, ou para a seguridade das persoas. 
 
Artigo 55. Gradación das sancións 
Deberase gardar  a debida adecuación entre a sanción e o feito constitutivo da 
infracción, considerándose especialmente a  súa repercusión, a súa transcendencia 
polo que respecta á saúde e seguridade das persoas e do medio ambiente ou bens 
protexidos por esta ordenanza, as circunstancias do responsable, o seu grado de 
intencionalidade, participación e beneficio obtido, a reincidencia, por comisión no 
termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza cando así fose 
declarado por resolución firme, así como a irreversibilidade dos danos ou 
deterioros producidos. 
 
Artigo  56. Obriga de repoñer e equiparación ao beneficio 
1. Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o infractor quedará obrigado 
a reparar o dano causado repoñendo a situación alterada ao seu estado orixinario, 
así como á indemnización dos danos e prexuízos causados, que podan ser 
determinados polo órgano competente, debendo, neste caso, comunicarlle ao 
infractor para a súa satisfacción o prazo que para o efecto  se determine. 
2. Si o infractor non procedera a reparar o dano causado no prazo sinalado, o 
órgano competente poderá acordar a imposición de multas coercitivas de acordo co 
establecido no artigo 51. 
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3. Así mesmo, no caso de incumprimento, dita reposición poderá ser realizada 
mediante execución subsidiaria polo concello. Os custes orixinados polas 
actuacións a realizar serán con cargo ao suxeito responsable da infracción 
esixíndolle, no seu caso, a indemnización a que dera lugar por danos e prexuízos 
causados. 
4. En ningún caso a multa que se impuxese pola comisión dunha infracción 
tipificada nesta ordenanza resultará máis beneficiosa para quen cometeu a 
infracción que o cumprimento da disposición infrinxida, podendo incrementarse a 
súa cuantía ata o dobre da mesma, aínda que iso supoña sobrepasar as sancións 
máximas previstas no artigo precedente. A valoración do beneficio ilícito 
realizarase con arranxo a valores e prezos de mercado. 
 
Artigo  57. Multas coercitivas 
Sen prexuízo da sanción que se puidera impoñer, o órgano competente poderá 
acordar a imposición de multas coercitivas con arranxo ao artigo 99 da Lei 
30/1992, do 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
A imposición de multas coercitivas esixirá que no requirimento se indique o prazo 
do que se dispón para o cumprimento da obrigación e a cuantía da multa que pode 
ser imposta. En todo caso, o prazo deberá ser suficiente para cumprir a obriga.  
No caso de que, unha vez imposta  a multa coercitiva, se manteña o incumprimento 
que se motivou, poderá reiterarse por lapsos de tempo que sexan suficientes para 
cumprir o ordenado. 
 As multas coercitivas son independentes e compatibles coas que se podan impoñer 
en concepto de sanción. 
A cuantía de cada unha destas multas non poderá superar un terzo da multa fixada 
pola infracción cometida. 
 
Artigo  58. Prescrición 
1. As sancións impostas pola comisión de infraccións leves prescribirán ao ano, as 
impostas polas faltas graves aos tres anos e as impostas por faltas moi graves aos 
cinco anos.  
2. O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse desde o día seguinte a 
aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción. 
3. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do 
procedemento de execución, volvendo a transcorrer o prazo si aquel está paralizado 
durante mais dun mes por causa non imputable ao infractor. 
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Artigo  59. Publicidade das sancións 
O órgano que exerza a potestade sancionadora poderán acordar, cando estime que 
existen razóns de interese público, en atención á concorrencia de circunstancias de 
risco ou dano efectivo para o medio ambiente, reincidencia ou intencionalidade 
acreditada, a publicación, no diario oficial correspondente e a través dos medios de 
comunicación social que considere oportunos, das sancións impostas pola comisión 
de infraccións graves e moi graves, así como os nomes e apelidos ou razón social 
das persoas físicas ou xurídicas responsables, unha vez que ditas sancións 
adquirisen o carácter de firmes. 
 
Artigo  60. Competencia e procedemento sancionador 
1. Corresponde ao Alcalde a resolución dos expedientes administrativos 
sancionadores no exercicio da competencia que lle é atribuída a tal fin por el artigo 
21.1.n) da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
2. A imposición de sancións e a exixencia de responsabilidades con arranxo a esta 
ordenanza levaranse a cabo de conformidade ao previsto na Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA 
Queda derrogado o  Proxecto de Regulamento do Servizo de Recollida de Residuos 
Sólidos Urbanos do Concello do Barco de Valdeorras, publicado Boletín Oficial da 
Provincia de Ourense do 23 de marzo de 1996, así como todas as disposicións do 
mesmo ou inferior rango que regulen materias contidas na presente ordenanza en 
canto se opoñan ou contradigan ao contido da mesma. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL .- POLÍGONOS INDUSTRIAIS 
Os polígonos  industriais  contarán cunha recollida diferenciada nas seguintes 
fraccións: papel e cartón, envases de plástico lixeiros, vidro e fracción resto para 
residuos asimilables a domésticos.  
En ningún caso se recollerán residuos xerados pola actividade industrial resultantes 
do proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpeza e 
mantemento dunha instalación ou actividade industrial. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- CONTEDORES DE USO 
EXCLUSIVO ANTERIORES Á ENTRADA EN VIGOR DESTA 
ORDENANZA 
Co fin de elaborar un inventario de contedores de uso exclusivo ou particular, as 
persoas, empresas, establecementos ou actividades que conten con este tipo de 
contedores deberán presentar no rexistro do concello unha declaración acerca do 
número e tipoloxía dos mesmos. 
 
DISPOSICIÓNS FINAIS 
Disposición final primeira. Entrada en vigor 
Esta ordenanza entrará en vigor trala súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia (B.O.P) e unha vez transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 
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Disposición final segunda. Competencia 
A Alcaldía-Presidencia, no exercicio das súas competencias poderá interpretar, 
aclarar e desenvolver os artigos da presente ordenanza. 
 

Anexo I 

Lista ilustrativa dos residuos a depositar en cada un dos contedores 
Vidro 
Botes e botellas de vidro de calquera color 
Tarros de cosmética e perfumería 
Frascos de conservas 
Artículos de vidro, excepto espellos e vidro planar 
Papel e cartón (non luxo e sen plásticos e metais) 
Revista e periódicos 
Libros, cadernos, libretas, folios, carpetas, cartolinas 
Caixas de cartón 
Bolsas de papel 
Gueveras de cartón 
Envases de plástico lixeiros 
Latas de conservas de aceiro ou aluminio 
Latas de bebidas de aceiro ou de aluminio 
Bandexas e envoltorios de aluminio 
Tapas, tapóns, chapas separadas dos seus envases 
Bricks de leite, batidos, zumes, cremas, etc. 
Botellas de plástico de augas, aceite, iogur, zumes 
Envases de plástico, metálicos, de produtos lácteos, tales como iogures, 
mantequilla, queixo, etc. 
Gueveras de plástico 
Botes de plástico de produtos de hixiene persoal, tales como cremas, xel de 
baño, pasta de dentes 
Botes de plástico de produtos de limpeza doméstica, tales como deterxentes, 
lixivia, suavizantes 
Bolsas de plástico 
Bandexas de plástico e film plástico de envasado de alimentos 
Residuos sanitarios asimilables a domésticos non punzantes, nin cortantes e 
non perigosos (non infecciosos, nin radioactivos) 
Papel e cartón  
Envases de vidro 
Envases lixeiros ( brick, latas, plástico) 
Fracción orgánica, residuos biodegradables de cociña e comedor 
Aceite de cociña 
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Mesturas de residuos municipais de procedencia de cociña, comedor e 
estancias xerais 

Fracción Resto 
Materia orgánica 
Restos de comidas, excepto aceites vexetais usados 
Cueiros 
Papel de cocina, de aluminio e de celofán 
Papel hixiénico 
Papel sucio, manchado de graxa, de comida 
Pratos, vasos de plástico e de papel, usados e/ou manchados 
Servilletas de papel 
Bolígrafos, rotuladores 
Cepillos de dentes 
Guantes de goma 
Restos de poda e xardinería nas cantidades especificas na ordenanza 
 
Segundo: A publicación do acordo que se adopte no Boletín Oficial da 
Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios  do concello, e na web 
municipal, ao obxecto de que durante o prazo de 30 días hábiles contados a 
partir do día seguinte ao de publicación no Boletín Oficial, os cidadás podan 
presentar as reclamacións e/ou suxestións que consideren oportunas. 
 

Terceiro: No caso de non presentarse reclamacións nin suxestións, 
entenderase aprobada definitivamente a ordenanza, a cuxo efecto pola 
alcaldía ordenaranse os trámites necesarios para a conclusión do 
procedemento e a súa entrada en vigor. 
 

Cuarto: Que o acordo de aprobación definitiva, ou no seu caso, o acordo de 
aprobación inicial elevado automaticamente a aquela categoría, xunto co 
texto da ordenanza, publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 
 

Quinto: Que o acordo e o texto da ordenanza se comunique ás 
Administracións do Estado e da Comunidade Autónoma dentro do prazo 
dos seis días seguintes a súa aprobación, en cumprimento do disposto no 
artigo 196.3 do Regulamento de Organización; Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 
28 de novembro. 

 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS URXENTES 
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Di o sr Alcalde que hai unha moción presentada o día 30 de abril, despois da 
convocatoria do Pleno.   
 
Moción presentada polo Grupo Mixto en relación coa sentenza xudicial 
polo caso de La Manada 
 

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 Mixto, o sr García Yáñez, quen di que o PP propúxolle 
unha modificación no apartado 1º do acordo da Moción, da que teñen copia 
os voceiros, cambiando o texto de dito apartado e que en vez de "abolir a 
actual distinción entre abuso e agresión sexual do actual Código Penal" 
substituílo por "instar ás autoridades competentes para que se protexa ás 
vítimas de delitos sexuais, modificando ou creando as normas e as 
institucións que sexan necesarias a tal fin", quedando sen modificación os 
demais apartados do acordo. Di o concelleiro que pola súa parte non hai 
inconveniente porque cre que non modifica en nada a Moción e se 
convertería en case unha declaración institucional si se vota favorablemente 
por todos os Grupos municipais. 
 
Di o sr Alcalde que si os tres voceiros municipais que estiveron tratando 
este tema están de acordo e estará de acordo o resto da Corporación.         
 
De seguido o sr García Yáñez da lectura da Moción presentada, xa incluída 
a emenda presentada e aprobada por unanimidade dos dezasete membros 
asistentes. Dita Moción copiada literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A sentenza da Audiencia de Navarra que condena a nove anos de cadea a cada un 
dos cinco energúmenos que durante as festas de San Fermín do ano 2016 violaron a 
unha moza de 18 anos provocou o rexeitamento da cidadanía de todo o Estado. 
Foron innumerábeis as localidades onde a tarde do pasado venres, de maneira 
espontánea, reuniron a multitudes. A nosa vila foi unha delas. Nestas 
concentracións criticouse os argumentos dos xuíces que levounos a tipificar os 
feitos xulgados como abusos sexuais e non como violación. Os xuíces non 
apreciaron intimidación, nunha situación de cinco contra unha, nin consideraron o 
vídeo gravado por un dos acusados como vulneración da intimidade da vítima. 
Na elaboración da sentenza os xuíces obedeceron a criterios machistas que 
conforman o Código Penal e que tradicionalmente atribuían os delitos sexuais 
contra das mulleres a delitos contra da honestidade. Tradición que parte da base de 
que unha muller honorable é a que prefire morrer a ser violada, e 
consecuentemente fan sospeitosas ás mulleres que sobreviven a unha agresión 
sexual. Pola contra a realidade é que, como recolle a prensa nos últimos anos, son 
moitos os casos de mulleres que se resistiron e que, ademais de ser violadas, 
acabaron asasinadas. 
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A sentenza, por outra parte, reforza o imaxinario patriarcal ao considerar que a 
sexualidade feminina está supeditada ao desexo masculino. Móstrase incapaz de 
comprender á intimidación que pode chegar a sufrir unha muller nun portal 
arrodeada por cinco descerebrados, sen tan sequera entender que Non soamente 
Non é sempre Non, e que ademais só Si é Si. 
Os xuíces de La Manada obedeceron ao subconsciente colectivo dunha sociedade  
atravesada polo machismo e o patriarcado e na que a Xustiza non é allea. Por iso 
no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero firmado no pasado mes de 
setembro entre as súas recomendacións planeaba a necesidade de formar aos 
profesionais xudiciais (maxistrados, xuíces, letrados, secretarios, funcionarios) 
nesta materia como un dos eixes de actuación. Medidas necesarias que a resolución 
do caso de La Manada  non permiten demorar, non permiten deixar correr o tempo. 
O concello de O Barco no Pleno de novembro xa se fixera eco da problemática da 
violencia machista e aprobou unha moción para fomentar a sensibilización social 
entre os veciños e veciñas para erradicar esta lacra social. 
Como a violencia contra das mulleres segue a estar presente en todos os ámbitos 
sociais, tal como pon de manifesto a sentenza contra  La Manada e coa intención de 
aportar algunha idea que redunde en avanzar na solución desta lacra, sometemos á 
consideración do Pleno os seguintes ACORDOS para pedir ao poder lexislativo  e 
ao Goberno que inicie o proceso para  
  
1º- instar ás autoridades competentes para que se protexa ás vítimas de delitos 
sexuais, modificando ou creando as normas e as institucións que sexan necesarias a 
tal fin. 
2º-incluír no Código Penal perspectivas de xénero no referido á violencia machista. 
3º- a reforma do Código Penal non debe estar supeditada a endurecer ás penas, 
senón de tomar medidas que protexan de maneira eficaz a liberdade sexual das 
mulleres. 
4º- o Concello de O Barco comprométese a amparar de forma incondicional ás 
vítimas, moitas veces invisibles, das agresións sexuais. 
5º- comunicar os acordos desta moción ao Ministerio de Xustiza e ao Congreso de 
Deputados."   
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, a Sra Aguado García, quen fai uso dela para dicir que coa 
modificación presentada o seu Grupo unicamente pretendía non entrar en 
debates xurídicos que exceden os seus coñecementos e que querían deixar 
claro que se unen ó sentir xeral da poboación que consideran intolerables 
situacións deste tipo e tamén contribuír a que persoas que perpetran este tipo 
de delitos non soamente se vexan acurraladas pola leis senón que sintan 
especialmente o rexeitamento de toda a sociedade nestas situacións. Di que 
dende o PP, dende a Secretaría de Política Social, xa se recolleu o sentir da 
cidadanía e pediuse unha revisión da tipificación dos delitos sexuais para 
evitar situacións como a  que compete neste momento, e que tamén se pediu 
a revisión desa tipificación dende o Ministerio de Xustiza. Di a concelleira 
que a intención do seu Grupo é deixar claro o apoio ás vítimas, 
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especialmente ás mulleres, deixando todas as cuestións técnicas aos técnicos 
na materia.    
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de Servizos Sociais, 
Igualdade e Sanidade, o Sr.  Saavedra Cantillana, quen fai uso dela para 
dicir que ditouse Sentenza pola Audiencia Provincial de Navarra sobre o 
caso de “La Manada”,  cun voto particular favorable á absolución,  e ca  
maioría do Tribunal condenando a unha pena de nove anos aos acusados ó 
considerar os feitos como un delito de agresión sexual continuado en lugar 
dun delito de violación como pedía a fiscalía. Di, tamén, que o Grupo 
Municipal Socialista comparte e forma parte da indignación que sinte a 
maioría de mulleres e homes deste país cunha xustiza que neste caso non 
lles parece xusta, que así o manifestaron coa súa presenza nas 
manifestacións convocadas ese día. Di, ademási, que lles parece unha 
consideración xurídica dos feitos contraditoria, pois si a vítima dixo que non 
é moi difícil que ese abuso se produza sen ningún tipo de violencia, que 
parece que o relato é incompatible entre o que se tipifica e o fallo, entre 
outras razóns porque a situación real era a dunha muller contra cinco homes. 
Di, tamén, o concelleiro que a posición do Ministerio Fiscal ía nunha 
dirección distinta a ese fallo e que lles parecía a máis adecuada, que ese 
fallo leva a unha revisión lexislativa importante no ámbito da aplicación da 
tutela xudicial efectiva para a muller, dereito fundamental das españolas 
para que sexa real. Continúa dicindo que o Partido Socialista rexistrou no 
Congreso unha proposición de modificación de Lei  Orgánica do poder 
xudicial que vai encamiñada á formación do poder xudicial para facer unha 
interpretación máis correcta e protectora das leis contra o machismo, que se 
necesita que as leis sexan interpretadas con arranxo á realidade, a unha 
realidade culturalmente machista e discriminatoria contra os dereitos da 
muller. Remata dicindo o sr Saavedra Cantillana que en consonancia co 
exposto, o Grupo Socialista votará afirmativamente a Moción. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, ACORDA:  
 

1º- Instar ás autoridades competentes para que se protexa ás vítimas de 
delitos sexuais, modificando ou creando as normas e as institucións que 
sexan necesarias a tal fin. 
2º-Incluír no Código Penal perspectivas de xénero no referido á 
violencia machista. 
3º- A reforma do Código Penal non debe estar supeditada a endurecer 
ás penas, senón de tomar medidas que protexan de maneira eficaz a 
liberdade sexual das mulleres. 
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4º- O Concello de O Barco comprométese a amparar de forma 
incondicional ás vítimas, moitas veces invisibles, das agresións sexuais. 
5º- Comunicar os acordos desta moción ao Ministerio de Xustiza e ao 
Congreso de Deputados.   
 
 
2º) DACIÓN DE CONTA 
 

1.- Dación de conta da morosidade no 1º trimestre do ano 2018 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do primeiro trimestre 
do ano 2018, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
2.- Dación de conta do período medio de pago á provedores 1º trimestre 
2018 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do primeiro 
trimestre do ano 2018, que é de 43,77 días. 
 
 
3.- Dación de conta  da execución trimestral 1º trimestre 2018 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do primeiro trimestre 
do ano 2018.  
 

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. 
 
 
4.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 245/18 ata 
o núm. 304/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 5, 12 e 19 de 
abril de 2018. 
 

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. 245/18 ata o núm. 304/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 5, 12 e 19 de abril  de 2018. 
 
Pide a palabra o sr García Yáñez para dicir que as Resolucións números 
259/18, 260/18 e 289/18, que se refiren á convocatorias de Mesas de 
Contratación, nelas asígnase a el como parte dun fantasmal grupo municipal 
chamado "En Marea" e ese Grupo non existe que el forma parte de "Riada 
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Cidadá", que ó contrario das periódicas informacións da Voz de Galicia non 
está integrada "En Marea" aínda que manteñan moitas afinidades 
ideolóxicas a parte da amizade con moitos dos seus membros. Di que non é 
un grave problema pero que manter a confusión non se axusta á verdade 
polo que propón que se faga unha corrección. 
 
Di o sr Alcalde que se fará unha corrección nas citadas Resolucións.      
 
   
5.- Dación de conta dos levantamentos de reparo das resolucións 
números 249/18 (recoñecemento prestación servizos dependencia), e 
252/18 (exp. contratación de 2 auxiliares administrativos). 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das resolucións números 
249/18 (recoñecemento prestación servizos dependencia), e 252/18 (exp. 
contratación de 2 auxiliares administrativos). 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que a 
primeira pregunta é sobre as estadas, que hai edificios con problemas de 
mantemento que ofrecen unha visión cutre da imaxe do Barco. Di que vai 
para anos instalada a estada que cubre a fachada da Favorita na rúa Real, 12, 
que tamén na mesma rúa hai outra no número 17 que recorda elementos 
singulares da antiga casa de D Julio Martínez ou tamén a ocupación da vía 
pública para protección da casa na rúa España número 6 a escasos metros 
desta Sala, por non falar das estadas que se instalan para arranxar as 
fachadas e que pasan meses e meses sen retirar, como por exemplo no 
número 22 do Paseo do Malecón que provoca malestar nos propietarios dos 
baixos comerciais porque a obra non se remata nunca, e pregunta si pensa o 
Concello poñer fin a esta situación que entraña ademais graves doses de 
perigo para os viandantes. 
 
Contéstalle o sr Alcalde que estase a falar de catro casos concretos, que non 
pode contestar un por un porque realmente non ten presente a situación, que 
si que pode dicir que no caso da Favorita, que responde a un expediente 
sancionador deste Concello pola situación na que se atopaba, finalmente 
cambiou de dono e os novos propietarios teñen estado no Concello varias 
veces e que cre que presentaron xa un anteproxecto en Patrimonio para que, 
ó haber dúas casas, lles permitan darlle a mesma fachada é dicir unha 
fachada única. Di que a outra casa da mesma rúa non sabe exactamente onde 
está e que a número 22 do Malecón, que está a continuación da Casa da 
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Cultura, cre que está rematada e que se retirará pronto, que había un 
problema coa fachada e foi a petición do Concello o arranxo porque era 
perigosa e tiveron que instalar estadas, que aos bares que hai alí o Concello 
lle ten facilitado todo porque as terrazas as poñen no outro lado sen 
causarlle molestias aos transeúntes. Di o Alcalde que en relación coa da rúa 
España había un problema con Telefónica e con Fenosa porque tiña que 
retirar os tendidos, que de todas formas mañá informarase da situación na 
que se atopan as catro e no sentido de axilizar o tema das estadas, que na 
próxima Comisión de Obras espera informar sobe todas elas. 
 
Segue o Sr. García Yáñez no uso da palabra e di que nos últimos días 
apareceron queimados parterres no Malecón, en concreto os dous ó carón da 
desembocadura do rio Mariñán, que a veciñanza se alarma porque a 
primeira vista parece que é polo uso de herbicida que teñen de base o 
gliflosato produto clasificado pola Organización Mundial da Saúde como 
canceríxeno e pregunta si o sr Alcalde sabe si se está a usar herbicidas nos 
xardíns municipais. 
 
Contéstalle o sr Alcalde que como norma non se usan, que este Concello 
está a piques de rematar un arranxo dunha serie de xardíns, todos os anos 
vanse a renovar unha serie de xardíns, e polo tanto había que volver a 
sementar eses parterres e bótase, como se fai en todas partes, un herbicida 
para matar fundamentalmente as malas herbas pero non se botou glifosato 
nin ningún produto prohibido, que tamén hai que recordar que hai moitos 
herbicidas que están permitidos e estanse botando en todos os xardíns de 
todas as cidades, que en calquera caso O Barco de momento non bota 
herbicida en ningún sitio máis que nun caso específico para recuperar eses 
parterres. 
 
Continúa o Sr. García Yáñez dicindo que a rúa da Rampa é cada día máis 
utilizada polos vehículos como alternativa á estrada xeral que vai dende 
Viloira ata A Proba, que a intersección da Rampa co Camiño das Tres 
Marías, pouco antes da gasolineira de Vegamuíños, indo ata Veigamuíños, 
dáse continuos sustos aos condutores e pregunta senón sería posible 
sinalizar esta confluencia con algún "ceda o paso" ou algún "stop". 
 
Di o Sr. Alcalde si se está a falar da intersección na gasolineira. 
 
Di o Sr. García Yáñez que non, que é da intersección do Camiño das Tres 
Marías. 
 
Di o Sr. Alcalde que llo comunicará á Policía Local, que agora vanse a 
poñer unhas 20 sinais que é conveniente facelo segundo o informe emitido 
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pola Policía, e que si o consideran conveniente poderase poñer unha aí, que 
son eles os que teñen que dicilo. 
 
Di o Sr. García Yáñez que vai facer a ultima pregunta, que hoxe ó ir á 
Biblioteca Municipal, como todos os días, atopouse cun cartel do Concello 
no que se anuncia unha semana cultural ó redor do Día das Letras Galegas, 
que como representante dos veciños non foi informado desa semana cultural 
e o que é máis importante, non se invitou ni se fixo extensiva a participación 
ás entidades culturais da localidade (IEV, Ateneo Republicano, etc...) que o 
motivo quizás radique que estas asociacións non están na órbita do 
sectarismo nacionalista que impregna totalmente a política cultural do 
Concello, práctica que contrasta coa abertura e colaborativa política 
deportiva municipal que propicia a integración dos Clubs, asociacións 
deportivas e veciños radicados no Concello, pero que o realmente grave 
neste caso é a apropiación da reivindicación da lingua galega que, como 
todo acerbo cultural creado a través do tempo polos galegos e galegas, no 
pertence a ninguén senón que é totalmente universal, negando que o que é 
de todos sexa en verdade de todos, que polo contrario as actuacións sectarias 
deste tipo só conseguen agrandar o vexetamento do galego. Di o concelleiro 
que despois de todo o exposto, quere preguntar se acaso os traballadores non 
perciben un salario polo seu traballo ao servizo de todos os veciños.     
 
Contesta a concelleira delegada de Cultura, a sra Pizcueta Barreiro, que a 
verdade é que non entendeu a pregunta, que os antecedentes están claros 
pero non así a pregunta. 
 
Di o Sr. García Yáñez que a pregunta é que "si fronte a todo o exposto 
¿acaso os traballadores non perciben un salario polo seu traballo ao 
servizo de todos os veciños e non soamente do sector nacionalista do 
pobo?", que a ver si queda máis clara a pregunta agora.       
 
Di a Sra. Pizcueta Barreiro que non sabe ata que punto está nacionalizado o 
programa das Letras Galegas deste ano, sinceramente. 
 
Di o  Sr. García Yáñez que ao seu xuízo si está, pois non contou nin co 
Ateneo, nin co Instituto, nin coas Asociacións de Mulleres Rurais, e só 
contou co mandarinato que funciona na Casa da Cultura, para dicilo dunha 
forma clara. 
 
Contesta a Sra. Pizcueta Barreiro que non entende exactamente a pregunta 
pois na Casa da Cultura  hai un só traballador e non hai máis, e polo que ela 
cre os mandarinatos son algo plural e non individual. 
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Replica  o Sr. García Yáñez dicindo que a política cultural deste Concello 
está en mans de sectores nacionalistas e que é ó revés da política deportiva 
que trata de integrar a todos os sectores do pobo, que aquí está en función 
dunha visión nacionalista da cultura, que o que se salga dunha visión 
nacionalista da cultura vista desde o asesor cultural do Concello non ten 
cabida na política cultural deste Concello. 
 
Contesta a Sra. Pizcueta Barreiro que non está de acordo niso pois de feito 
modificouse o programa no acto que se vai celebrar o mesmo Día das Letras 
Galegas, que simplemente é un acto de lectura de poemas, e que dous 
grupos musicais relacionados co rap achegáronse á Casa da Cultura e 
propuxéronos poder participar e se lles deu cabida. Di que o que ela non 
pode facer é estar recordándolle todos os días do ano as programacións ás 
Asociacións, que en varias ocasións o Ateneo Republicano (do que cre que é 
membro o Sr. García Yáñez) recibiu correos dela persoalmente instándoos a 
participar en calquera proposta ou actividade que este Concello 
desenvolvera e a ela como concelleira non lle chegou ningunha petición, así 
como si chegou a petición destes rapaces que quixeron participar ó igual que 
o grupo Gargallada, e que non sabe si o Sr. García Yáñez se refire a eles 
como mandarinato. Di a concelleira que, de todas maneiras, calquera grupo 
que se puxo en contacto con ela para participar en calquera actividade, 
estudiouse a proposta e se lle deu cabida sempre que se puido. 
 
Contesta o Sr. García Yáñez que a participación é o revés, que é o Concello 
o que ten que comunicar o que vai facer e comunicarllo ás asociacións por si 
queren participar. Di que o lóxico é que o que se pensaba facer o Día das 
Letras Galegas se houbera comunicado aos voceiros dos Grupos políticos 
nunha Comisión informativa, iso en primeiro lugar, e que en segundo lugar, 
si se vai a facer algún acto o lóxico é que as entidades do pobo saiba que o 
Concello vai facer algo no Día das Letras Galegas, por si deciden participar 
e se non participan xa será un problema deles, pero é abrir a todas as 
Asociacións a política cultural do Concello. 
 
Replica a Sra. Pizcueta Barreiro que está aberta a calquera proposta, que o 
Día das Letras Galega vense celebrando dende hai moitos anos e neste 
Concello calquera asociación que quere participar nel sempre tivo cabida. 
 
Intervén o Sr. Alcalde quen di que cre que o tema está claro pero aconsella 
ao Sr. García Yáñez que repase a programación cultural deste Concello para 
ver si está impregnada de nacionalismo como el di, que iso tampouco é 
negativo, pero a ver si é certo iso que di. 
 
Contesta o Sr.  García Yáñez que exclusivamente. 
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Replica  o Sr. Alcalde que non é certo, que repase todos os actos que fai este 
Concello e xa verá que hai de todos e para todos os gustos, e que tamén lle 
ten que dicir que xa que fala do Ateneo Republicano que este Concello e 
este Alcalde participaron en todos os actos que houbo no Concello, dende 
que el é Alcalde, de reivindicación da honra de todos os enterramentos que 
se fixeron e todos os actos que se fixeron cara aos represaliados e cara aos 
enterrados nas cunetas, menos o último que evidentemente non se dignaron 
tampouco de dicirlle ó Concello que ían traer os restos dun fusilado e que 
dende logo o Alcalde, como sempre, houbera estado encantado de estar no 
cemiterio participando nese acto, polo que non se pode ser tan dignos 
porque todos temos eivas. 
 
Replica o Sr.  García Yáñez que non se lla invitou porque era unha persoa 
que non era natural do Barco, dicindo que é o mesmo caso que na última 
exposición que se acaba de inaugurar, a de Díaz Ferrer, á que non se invitou 
oficialmente a ningún membro da familia, que a el lle estrañou -  pois a 
familia é bastante extensa e son todos do Barco- que ningún membro 
estivera alí, pois nin unha invitación recibiu a familia dunha exposición 
promocionada polo Concello do Barco, simplemente para asistir á 
inauguración.             
      
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr. alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 19:55 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 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 7 DE XUÑO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 7 de xuño de 2018, 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 o interventor accidental D. Hortensio David Míguez Fuentes. 
 
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 3 de maio de 
2018. 
    
Pregunta o sr alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 3 de maio de 2018, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a resolución por mutuo acordo do 
contrato de xestión do servizo público da piscina climatizada do Barco 
de Valdeorras 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que coa lectura do ditame xa 
puxo a todos en antecedentes o Secretario acctal, que el soamente quere 
ampliar a información que consta na proposta de resolución. Di que a 
piscina leva funcionando oito anos, que lle foi entregada ao Concello pola 
Xunta de Galicia que foi quen mandou construír e pagou ese edificio, que 
ese edificio se entregou con bastantes deficiencias sobre todo técnicas que 
incluso obrigaron a pechar a instalación durante dous meses fai uns anos, e 
que se sacou a concurso cunhas expectativas que ó final non se cumpriron, 
aínda que tamén hai que dicir que neste tempo xurdiu a crise económica o 
que dalgún xeito propiciou que moitos aboados se deran de baixa. Di o 
concelleiro que en todo caso a piscina foi sufrindo unha serie de avarías e 
problemas, a concesionaria non viu cumpridas as súas expectativas e no ano 
2016, o 21 de xullo do 2016, mandou un primeiro escrito no que solicitaba 
directamente a resolución do contrato con data 31 de decembro, que ese 
escrito viña acompañado cunha serie de datos económicos da súa situación 
financeira e das súas perdas xurdidas da xestión da explotación, que logo 
volveu mandar outra proposta de resolución con data 13 de xuño de 2017 
para rematar a concesión o 31 de agosto de 2017, que nese segundo escrito 
aparte de reclamar loxicamente a actualización das tarifas, os 22.466€ que 
non foron actualizados dende o 2012 ata o 2017, tamén reclamaba a 
devolución da garantía e se facía unha reclamación bastante máis seria que 
ascendía a 1.046.267,85€ ocasionados entre outras cousas pola inexactitude 
dos datos facilitados no seu día no prego ao contratista coas previsións 
contidas na súa oferta e incluso se instaba a adoptar medidas para evitar 
futuros desequilibrios na propia concesión.  
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Di o voceiro que a raíz deste escrito presentado en xuño do 2017 tivéronse 
reunións coa concesionaria, e que tampouco insistiron moito máis, 
simplemente o presentaron e dixeron que en función de que como 
discorreran esas negociacións pois mirarían o que facían ao finalizar a con 
cesión. Continúa dicindo que, en todo caso, o último escrito é o de 19 de 
marzo de 2018 no que fan a presente proposta de resolución de contrato a 
partir do 30 de xuño e propoñen ingresar ao Concello o canon de 
conservación, que está estipulado en 30.000€ anuais, para reverter na propia 
instalación, canon que segundo os pregos e o contrato ingresaríase ó final da 
concesión, e que, nos dez anos de concesión sería de 300.000€ dos que 
realmente quedan 232.436€ porque o resto xa foi investido na propia 
instalación con cargo a este canon en distintas obras que se foron 
executando dende o ano 2010 ata o ano 2017. Ademais do ingreso do canon 
dos dez anos, di o voceiro, que a concesionaria poñerá a punto a instalación 
solar, outro dos elementos que quedou bastante deficiente coa instalación 
inicial de apoio para a auga quente e que funcionou pouco tempo, e que o 
Concello solicitoulle á concesionaria que procedera a poñer a punto a 
instalación ou que a cantidade que foran a destinar á posta a punto da 
instalación solar a abonaran tamén xunto co canon do que falou antes para 
que o Concello decidira si se renovaba a instalación de enerxía solar ou se 
procedía a colocar unha nova, que aparte tamén se lle pediu que repararan o 
ascensor que estaba sen funcionar. Di o concelleiro que a concesionaria 
admitiu todas as solicitudes que se lle fixeron dende o Concello e aparte, o 
máis importante de todo é que renuncia a reclamarlle ao Concello esas 
cantidades que poñían nos anteriores escritos e entre elas ese 1.046.267,85€, 
que a vista diso e do informe que fixo o Secretario da Deputación 
Provincial, dende o Concello se entendeu que neste momento a situación 
máis óptima e máis vantaxosa para o Concello é a de proceder á resolución 
do contrato e volver a sacar a un novo concurso con novas cláusulas e 
pregos.      
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que lle da a sensación que toda a negociación foi 
un pouco mafiosa no sentido de que a concesionaria ameaza con reclamar 
un millón corenta mil euros ao Concello, polo  que si se poñen en plan 
mafioso a resposta debe ser non negociar, pois con ameazas enriba da mesa 
ninguén pode chegar a un bo acordo. Di, tamén, que segundo o acordo que 
se vai firmar, Viaqua compensa ó Concello con  232.436€ que faltan para 
finalizar a concesión, que asume a posta a punto da instalación solar cun 
gasto de 7.608€ e a posta a punto tamén do ascensor e que ademais 
comprométese a asumir o coste do despido dos traballadores. Di o voceiro 
que para o seu Grupo esta rescisión, si se firman, vai contra os intereses do 
Concello xa que Viaqua non ofrece nada que non estea recollido no acordo 
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de concesión do ano 2010, que si a concesionaria o quixera romper 
unilateralmente quedaríase sen a garantía en depósito que son 201.314€ 
máis unha posible indemnización polos tres anos que quedan de xestión, é 
dicir si Viaqua rompe o acordo quen tería que reclamar sería o Concello e 
non eles. Di, tamén, que a cantidade que ofrece Viaqua é en concepto de 
canon da explotación que ten pendente de pagar e que ademais, a ruptura 
unilateral do contrato, provocaría que á empresa se lle impediría poder 
concursar a contratos do resto das Administracións públicas, segundo a Lei 
de Contratos do Estado. Di, ademais, que, aínda que os aspectos económicos 
da proposta son insuficientes, o máis lesivo é o correspondente aos dereitos 
dos traballadores, pois Viaqua presenta a solución como un despido 
colectivo por finalización de actividade pero o que de verdade esconde é que 
carga sobre as costas do Concello as futuras responsabilidades por probables 
pleitos por fraude de Lei, pois a continuidade da actividade da piscina 
obrigará, probablemente, ao Concello a integrar aos traballadores que quere 
despedir Viaqua. Di, por elo, o Sr. García Yáñez que Riada oponse a este 
acordo de rescisión e que como alternativa propón unha xestión municipal 
directa da piscina, empregando aos actuais traballadores que non opten pola 
indemnización, unha xestión baseada nun estudio previo de viabilidade que 
adecúen os prezos dos usuarios á realidade dun bo servizo e que permita 
prescindir da actual rendibilidade empresarial para dedicalo ao mantemento 
do servizo e a abaratar os abonos, é dicir que para a piscina cuberta 
defenden o mesmo trato con idéntica xestión que outras instalacións 
municipais como o Campo de Fútbol de Calabagueiros, o Pavillón de 
Deportes ou o Teatro Lauro Olmo, polo que en base á desfeita laboral que  a 
firma do acordo representa xunto coa idea defendida polo Grupo de 
Goberno de seguir privatizando o servizo, o seu Grupo votará en contra.    
 
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 
pensan que hai que intentar por todos os medios e formas que as piscinas 
sigan abertas e prestando servizo aos veciños deste pobo. Di que tamén 
queren pedirlle á nova empresa adxudicataria que se faga cargo do servizo 
que manteña a todos os empregados e senón poden ser mellores, alomenos 
cas mesmas condicións que ata a fecha. Di o voceiro que tamén queren 
comentar o que xa dixeron nas diferentes comisións, xa que co tempo ó final 
o Concello terá que facerse cargo das piscinas como xa fixeron outros 
Concellos e por riba vendo o balance que presenta a empresa dende o ano 
2010 ata o 2016 sempre en negativo.  
 
Di o Sr. Alonso Araujo que non foi unha negociación mafiosa, que o 
informe no que se basea a cantidade do millón corenta e seis mil euros  foi 
estudiado polos técnicos municipais e todos dixeron que era moi fácil que si 
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se ía a un contencioso o Concello perdera e que aínda que podería ser menos 
dun millón de euros, iso dependería dun xuíz, a reclamación estaba ben 
fundamentado e que as cifras correspóndense coa realidade, que a decisión 
era política pero que era factible que saíra para adiante a nivel xudicial 
segundo dixeron os técnicos. Di que Viaqua compensa ó Concello con 
300.000€, que é a concesión dos dez anos, non son os 232.000€ pois o resto 
xa o pagou a empresa coas obras que se fixeron nas instalacións ata a 
presente data. Di, tamén, o concelleiro que sempre a primeira preocupación 
do Equipo de Goberno foi o persoal da empresa que estaba traballando nas 
piscinas, pero que nin os técnicos municipais nin o Secretario da Deputación 
lle acaban de ver solución directa, de subrogación directa, pois non é 
factible tal e como está organizado o contrato e que hai que ter a instalación 
pechada durante polo menos dous meses para realizar as obras e corrixir as 
deficiencias que hai, que se está redactando xa un proxecto para iso, e que 
esas obras hai que facelas para que os usuarios teñan unha piscina que se 
merecen, pois ese é o interese do Concello.    
 
Di o Sr. García Yáñez que o tema da subrogación é moi fácil de resolver 
pois si se esixe a Viaqua que siga mantendo os salarios ata a subrogación da 
nova empresa non hai ningún problema, entran en vacacións o mes que ven, 
xa solo sería un mes ou dous, en vez de despedilos a concesionaria paga os 
salarios dos dous meses seguintes e cando haxa a nova licitación- aínda que 
el está en contra da licitación pois debería ser o Concello quen se fixera 
cargo da piscina- quen gañe o concurso que asuma aos traballadores, que 
miles de empresas o fan sobre todo as UTE e iso que son máis complicadas 
ó vir de varias empresas. Finaliza o concelleiro dicindo que eles defenden 
que o prioritario é a defensa dos postos de traballo e que hai que buscarlle 
unha solución de continuidade a eses postos de traballo, que si gobernara o 
seu Grupo non se sacaría a concurso a piscina se xestionaría directamente 
polo Concello.  
 
Intervén o Sr. Moldes Gómez insistindo, como xa dixo antes, en que aos 
traballadores se lles respeten e se lles manteñan os seus dereitos. 
 
Intervén, a continuación, o Sr. Alcalde quen di que parece que ó haber 
público no pleno ímonos arriba e empezamos con palabras grandilocuentes, 
que son palabras absolutamente negativas para poñer en dúbida un proceso 
desenvolvido do que se lle deu aos concelleiros toda a información en varias 
Comisións, e  que quere puntualizar algunhas cousas á vista do cariz que 
toma o debate, como é que nun concurso cando non se dan as circunstancias 
que se prevían nun inicio, neste caso falábase de 700 usuarios e agora hai 
algo máis de 300, xurde o problema de que non hai ingresos e os gastos 
seguen a ser os mesmos, que tamén no prego se dicía que tería que haber 
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seis traballadores e hai 9 que contratou a empresa, e que nese mesmo prego 
se di que o Concello non se responsabiliza nin terá ningunha relación 
laboral cos empregados da instalación, pero que ó final será o xuíz o que 
decida e haberá que acatalo, pero que está claro, segundo os técnicos, que 
hai base suficiente para que prosperara parte da reclamación que fixo a 
concesionaria e que esa sentenza tería que cumprila o Concello e, a partir de 
aí, seguir asumindo as perdas que se darían nos dous anos que quedan de 
concesión. Di o Alcalde que a el tamén lle preocupa que o servizo sexa bo, 
que queren que as piscinas estean perfectas e que os usuarios que vaian 
teñan o mellor servizo, pero que ante o risco de que a reclamación de 
Viaqua, que tiña visos de realidade, se fixera firme por parte dun xuíz pois 
pareceu que o mellor sistema para a defensa dos intereses do Concello era a 
solución da que están a falar. Di que ó final o Concello vai ter que poñer 
cartos para que a piscina siga funcionando, que iso xa o teñen asumido, 
porque non dan os números, pero que haberá que facer un novo proxecto, 
unha nova empresa que sexa profesional no campo das piscinas e que a 
dinamice conseguindo que cada ano vaian máis usuarios. Di que tamén hai 
problemas legais e polo tanto hai unha multitude de circunstancias que levan 
a considerar que esta é a mellor solución, evidentemente co compromiso, 
como así o expresou o concelleiro delegado de Deportes e Tenente de 
Alcalde, o sr Alonso Araujo, de que cando a empresa nova empece co 
servizo dende o Concello se fará todo o necesario para que os traballadores 
actuais, en función das necesidades que salgan dese contrato, sigan 
traballando na piscina, que deles non hai queixa, o que non hai son usuarios, 
que ese é o problema da piscina, que o Concello poderá asumir un pequeno 
desfase pero evidentemente a piscina non pode ter un déficit ilimitado 
porque iso é absolutamente inviable. Remata dicindo o sr Alcalde que quería 
que quedaran claras esas cousas e que ó final a empresa aceptou todas as 
solicitudes que se lle fixeron e por riba garántese que non vai a haber ningún 
tipo de reclamación por parte dela sobre débedas pasadas, que cre que se 
fixo unha boa negociación para os intereses dos barquenses e das 
barquensas e que iso hai que poñelo en valor.   
 
Contesta o Sr. García Yáñez que todos saben que cando unha empresa quere 
deixar un servizo público o que fai é esnaquizalo pouco a pouco, non 
mantelo en boas condicións. Di que o que haxa 300 usuarios non é un 
problema do Concello é un problema da empresa, que non se dedicou a 
captar novos usuarios mediante promocións de todo tipo, que é o que pasa, 
por exemplo, con RENFE, que si quere desfacerse de certos servizos deixa 
que morran non atendendo as boas condicións que ten para dar o servizo, 
que con isto quere dicir que tamén é moi fácil falar cando hai público no 
pleno, que segue a dicir que cando unha empresa ten un problema de déficit 
pode renegociar o convenio ou pode rescindilo, que a empresa di que os 
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nove traballadores van á rúa e eles asumen o coste do despido e o Concello 
vai a asinar iso, pero que isto vai más alá do coste do despido pois si hai 
unha nova empresa que se dedique a piscina en outubro serán subrogacións 
que van saír mediante sentenza xudicial e que o seu Grupo segue pensando 
que un bo servizo non o dá unha empresa privada o dará un servizo público, 
a menor coste e cos mesmos traballadores, pois estes terán máis interese en 
manter en boas condicións os postos de traballo cando acaba dependendo do 
Concello directamente. 
 
Di o Sr. Alcalde que o sr García Yáñez acaba de dicir algo que non sentido, 
di que si vai a vir outra empresa haberá unha subrogación e un xuíz decidirá, 
e o Sr. voceiro propoñía ó principio que se seguira ata o cumprimento dos 
dez anos e despois que sega outra empresa ou o Concello, polo que 
estaríamos na mesma situación, no caso de que o xuíz declare a subrogación 
dentro de dous anos sería a mesma situación, non cambia nada, polo tanto 
ese non é o problema porque de selo non tería solución. 
 
Di o Sr.  García Yáñez si o sr Alcalde os prefire na rúa. 
 
Di o Sr. Alcalde que non, que os case tres ou catro meses que van a estar, 
evidentemente van cobrar indemnización e polo tanto, si volven a traballar, 
probablemente non salgan moi mal, que iso é o que vai a intentar o 
Concello, que ó final xa se falará das perdas ou prexuízos que van ter os 
traballadores. Di que o sr García Yáñez falou de RENFE, que son 
traballadores públicos, e o puxo de exemplo de mala xestión. 
 
Di o Sr.  García Yáñez que mala xestión dende a Dirección. 
 
Di o Sr. Alcalde que algo terán que ver os traballadores, pois dixo que si os 
traballadores son públicos se preocupan de que funcionen e si di que 
funciona mal está a dicir que ¿os traballadores de RENFE non se preocupan 
pola súa empresa?. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García)   
e un en contra (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
Antecedentes 
1 Con data 14 de xaneiro de 2010 o Concello do Barco adxudicou a 
Aquagest PTFA, S.A., o contrato de xestión da piscina climatizada 
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municipal, na modalidade de concesión, por un prazo de dez anos 
prorrogables ata doce. O contrato foi formalizado o 23 de febreiro de 2010. 
Posteriormente, e en data 18 de outubro de 2013, o contrato foi subrogado 
por Viaqua, SAU, na súa condición de sucesora da mercantil Aquagest. 
 

2 A concesionaria do servizo formulou diversas solicitudes de resolución do 
contrato de mutuo acordo (21 de xullo de 2016 – en que se solicitou a 
resolución con efecto do 31 de decembro de 2016 – 13 de xuño de 2017 – 
en que se solicitou a resolución con efecto do 31 de agosto de 2017 – e 19 
de marzo de 2018 – en que se solicita a resolución con efectos do 30 de 
xuño de 2018).  
 

Fundamenta a concesionaria ditas solicitudes, nas perdas económica nas que 
está a incorrer na  xestión do servizo, por mor do seguinte: 
 
-Unha substancial caída do número de abonados da piscina, estimado en 
1000 no anteproxecto do servizo e cuxa cifra real sitúase ao redor de 300. 
 - A existencia de graves deficiencias construtivas na instalación, postas de 
manifesto e recoñecidas polo propio Concello. Estas deficiencias 
construtivas afectan a diversos elementos (existencia de óxido e pingueiras, 
problemas de rebosamiento no vaso da piscina, inundación do oco do 
ascensor, gasto enerxético moi elevado derivado do mal deseño do sistema 
de placas solares e do mal illamento da instalación, que obriga, nos meses 
de inverno, a ter en funcionamento a caldeira ao 100 %, sen conseguir a 
pesar diso alcanzar a temperatura adecuada en moitas partes da 
instalación…) atribuíndose ás devanditas deficiencias (que mesmo chegaron 
a causar o peche temporal das instalacións, coa consecuente perda de 
ingresos) a forte redución do número de abonados. 
 - A falta de actualización das tarifas entre 2012 e 2017, elevándose o 
importe debido por este concepto, segundo o cálculo efectuado pola 
concesionaria, a 22.466,64 euros.  
- A realización polo Concello do Barco de actos de competencia desleal, ao 
xestionar actividades paralelas e similares ás ofertadas pola concesionaria. 
 

3 Na última das propostas de resolución  de concesión por mutuo acuerdo 
formulada se propón pola concesionaria: 
 

I  Data de efecto: 30 de xuño de 2018. 
II Recoñecemento a favor do Concello dunha obrigación económica a cargo 
de Viaqua por importe de 233.137,96 euros, en concepto de canon de 
explotación. Dita contía é, segundo a concesionaria, a diferenza entre a 
cantidade devengada no devandito concepto ata a data máis a pendente de 
liquidar ata o 23 de febreiro de 2020 (data de extinción inicial da concesión) 
e as cantidades xa pagas polo concesionario ata a data.  



 
 

 

 

9 
 

III Posta a punto por parte de Viaqua da instalación solar actualmente 
instalada, por importe de 7.608,48 euros, ou ben entrega do devandito 
importe líquido ao Concello.  
IV Posta en marcha do ascenso da instalación por parte de Viaqua  
V Indemnización, por parte de Viaqua, ao actual persoal da instalación por 
despedimento obxectivo. 
 - Devolución da garantía da concesión por parte do Concello.  
Aínda cando non se indica expresamente, enténdese que Viaqua renuncia á 
reclamación do importe supostamente debido pola falta de actualización das 
tarifas.  
 

4 Á vista dás circunstancias anteriores, solicitouse polo Concello, con data 2 
de outubro de 2017, á empresa Consulting e Servizos de Enxeñería (CSI), a 
emisión dun informe de auditoría técnico – económica das instalacións da 
piscina. No devandito informe constátanse as diversas deficiencias da 
instalación da piscina (postas de manifesto, xa anteriormente, en múltiples 
informes do arquitecto municipal) sinalándose o escaso rebosadero do vaso 
da piscina, a oxidación de elementos de aceiro inoxidable, o inadecuado 
acabado do cuarto de duchas e vestiarios, o deficiente sistema de 
climatización, a ineficacia do sistema de captación solar ou a deficiente 
regulación da temperatura da auga das duchas (ademais de indicarse 
posibles melloras, como a dotación de uso deportivo dunha estancia na 
planta de soto ou a instalación dun guindastre de acceso de discapacitados).  
 

5 Solicitouse da Deputación Provincial de Ourense, de conformidade ca 
Ordenanza reguladora do servizo de asistencia a entidades locais da 
Deputación Provincial de Ourense ( BOP nº 37, do 14 de febreiro de 2008), 
a emisión de informe xurídico sobre a resolución de mutuo acordo da 
concesión segundo a derradeira proposta formulada pola concesionaria. 
 

6 Emitiuse informe polo Secretario Xeral Deputación de Ourense, con data 
10 de maio de 2018, considerando axustada a Dereito a proposta formulada 
pola concesionaria. 
 

7 Presentouse escrito por VIAQUA ( R.E. núm. 201800005553 de 
11.05.2018) onde, coma aclaración ao punto V da súa proposta, sinala que 
asumirá o coste económico caso de os despidos puidesen ter un carácter 
indemnizatorio no contemplado en dito apartado V. 
 
Consideracións legais e técnicas 
 

1ªTendo en conta a data de adxudicación e formalización do contrato, 
resulta de aplicación ao presente expediente a Lei 30/2007, do 30 de 
outubro, de Contratos do Sector Público ( LCSP 2007, en diante) así como, 
no seu caso, a súa normativa de desenvolvemento, de conformidade tanto co 



 
 

 

 

10 
 

establecido na Disposición Transitoria 1ª do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2011, 
do 14 de novembro, como co disposto na Disposición Transitoria 1ª da Lei 
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 

2ª   A resolución por mutuo acordo como causa de extinción dos contratos 
administrativos posúe, na LCSP 2007, unha sucinta regulación contida nos 
seus artigos 206. c), 207.4 e 208.1. 
 
O contido destes preceptos é o seguinte:  
 

- En primeiro lugar, o artigo 206. c) LCSP 2007 limítase a recoller o mutuo 
acordo entre contratista e Administración como unha das posibles causas de 
resolución dun contrato administrativo. 
 
- En segundo lugar, o artigo 207.4 da LCSP 2007 establece que a resolución 
por mutuo acordo só poderá ter lugar cando se dean, conxuntamente, as 
seguintes circunstancias: 
 

a)  Que non concorra outra causa de resolución que sexa imputable ao 
contratista 
b)  Que existan razóns de interese público que fagan innecesaria ou 
inconveniente a permanencia do contrato. 
 

 - En terceiro lugar, o artigo 208.1 prescribe que cando a resolución 
prodúzase por mutuo acordo, “os dereitos das partes acomodaranse ao 
validamente estipulado por elas”.  
Esta norma supón un implícito reenvío ao principio de liberdade de pactos, 
recollido no artigo 25 da LCSP 2007, que establece que “nos contratos do 
sector público poderán incluírse calquera pactos, cláusulas e condicións, 
sempre que non sexan contrarios ao interese público, ao ordenamento 
xurídico e aos principios de boa administración”.  
 

Con carácter xeral, pois, pode afirmarse que a resolución de mutuo acordo 
dun contrato é posible sempre que se dean os dous requisitos sinalados no 
artigo 207.4 e que ademais os termos e condicións da resolución respecten 
os límites do principio de liberdade de pactos (isto é, que non contradigan o 
interese público, o ordenamento xurídico e os principios de boa 
administración). 
 

3ª Segundo o informe xurídico emitido, concorren  os requisitos legalmente 
necesarios para proceder á resolución de mutuo acordo do contrato de 
concesión da piscina climatizada municipal do Barco de Valdeorras nos 
termos propostos por Viaqua no seu escrito do 19 de marzo de 2018 e 
complementario de 11 de maio. 
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Así, sinala o informe o seguinte: 
“ Partiendo de las premisas normativas expuestas en la consideración 
jurídica anterior, procede examinar si en el caso concreto que nos ocupa se 
dan los requisitos legalmente necesarios para proceder a la resolución de 
mutuo acuerdo del contrato de concesión de la piscina climatizada 
municipal de O Barco de Valdeorras en los términos propuestos por Viaqua 
en su escrito de 19 de marzo de 2018.  
 

A este respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones 
a) En primer lugar, de la documentación aportada no se desprende la 
existencia de ninguna otra causa de resolución imputable a la 
concesionaria, por lo que se debe entender cumplido el primero de los 
requisitos establecidos por el artículo 207.4 de la LCSP 2007.  
 

b) Por lo que se refiere a la existencia de razones de interés público que 
hagan inconveniente o innecesaria la permanencia del contrato, lo primero 
que hay que advertir es que de la propia dicción literal de la norma se 
deduce que se trata de requisitos alternativos (tal como indica el empleo de 
la conjunción disyuntiva “o”), esto es: que basta con el mantenimiento del 
contrato sea innecesario o que sea inconveniente (pero no es necesario que 
se den ambas circunstancias).  
 

En este sentido, el requisito de “inconveniencia” del mantenimiento de un 
contrato administrativo no puede ser apreciado en abstracto o de forma 
apriorística, sino que, por el contrario, debe examinarse caso por caso a la 
vista de las específicas circunstancias concurrentes. Más en concreto, la 
conveniencia o no de mantener el contrato es un concepto relativo (es decir, 
que se producirá o no en función de las circunstancias que se den en cada 
caso) y que dicha conveniencia debe apreciarse en función de las 
alternativas de que dispone el ayuntamiento en este caso.  
Tal y como está planteado el supuesto (y al no existir en principio otra 
causa de resolución aplicable al caso), el ayuntamiento dispondría de dos 
alternativas:  
 

1) Aceptar la propuesta formulada por Viaqua: esta opción permitiría al 
ayuntamiento obtener un importante beneficio económico (dado que 
Viaqua ofrece al ayuntamiento el pago del canon de conservación previsto 
para toda la duración del contrato, renunciando además a la actualización 
de las tarifas reclamada y ofreciendo además la reparación de la 
instalación solar, la puesta en marcha del ascensor y la indemnización por 
despido objetivo del personal). De este modo, el ayuntamiento obtiene los 
beneficios económicos establecidos en el contrato como si este no se 
resolviese (ingresando el canon de explotación) se ahorra tener que 
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compensar a la concesionaria la falta de actualización de tarifas, además 
de obtener de forma gratuita la puesta en marcha del ascensor y la 
reparación de la instalación solar. Además, con esta opción, al extinguirse 
la concesión, la instalación revierte al ayuntamiento (que no tendrá que 
hacerse cargo del personal, al asumirse por la concesionaria los costes del 
despido objetivo) que podrá por ello licitar una nueva concesión o contrato 
de servicios para su gestión, previa realización de las inversiones 
necesarias para la adecuación de la instalación y la subsanación de las 
deficiencias detectadas (inversiones para las que podría utilizarse el canon 
abonado por la actual concesionaria al resolverse el contrato, conforme a 
la oferta formulada).   
 

2) Continuar con el contrato hasta su extinción: esta opción no reportaría, 
en principio, ninguna ventaja para el ayuntamiento; aun cuando el canon 
se percibiría igualmente – si bien el correspondientes a las anualidades 
2018, 2019 y 2020 no se produciría hasta el cierre los ejercicios 
correspondientes y el vencimiento del contrato, respectivamente – el 
ayuntamiento habría de hacer frente a la actualización de tarifas 
reclamada por el concesionario (pues de la documentación aportada no se 
desprende que exista ningún motivo que permita denegar dicha 
actualización, que es un derecho del concesionario conforme a la cláusula 
24ª del pliego de cláusulas que rigió la contratación) y dejaría de percibir 
las contraprestaciones ofrecidas por Viaqua (reparación de instalación 
solar y puesta en marcha del ascensor, que habría de afrontar por sus 
propios medios). A mayor abundamiento, la gestión de la piscina 
continuaría viéndose afectada por los mismos problemas existentes hasta 
la fecha (agravados, si cabe, por el paso del tiempo) con los perjuicios que 
ello implica. En este sentido, aunque cabría la posibilidad de suspender el 
contrato de concesión para acometer la reforma de la instalación 
(reanudándose el contrato posteriormente hasta su extinción) tampoco se 
advierte qué mejora podría suponer esta alternativa para el ayuntamiento 
frente a una nueva licitación. Debe tenerse en cuenta además que en caso 
de mantenimiento del contrato, la concesionaria, además de la 
actualización de tarifas (que habría de asumirse en todo caso por el 
ayuntamiento), podría reclamar compensaciones económicas por las 
pérdidas económicas sufridas a lo largo de estos años.  A este respecto, y 
aun cuando en este momento no es posible dictaminar si dicha reclamación 
habría o no de ser estimada, y qué cuantía podría tener dicha 
compensación, sí parece evidente que al menos una parte de las pérdidas 
económicas de la concesión podrían considerarse imputables a los vicios 
ocultos de la instalación, dando lugar a la correspondiente indemnización a 
favor de la concesionaria (que, en principio, correspondería asumir al 
ayuntamiento, sin perjuicio de la posibilidad de que en tal caso éste 
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ejerciese una acción de regreso frente al constructor de la obra, al amparo 
del artículo 219.1 LCSP 2007). Existe, por consiguiente, un riesgo 
económico añadido para el ayuntamiento para el caso de que se opte por el 
mantenimiento del contrato.  
 

Por consiguiente, a la vista de las circunstancias concurrentes, es forzoso 
concluir que mantener el actual contrato de concesión resulta 
inconveniente, desde el punto de vista del interés público, frente a los 
evidentes beneficios de índole económica que para el ayuntamiento 
supondría aceptar la oferta formulada por la concesionaria. O, dicho en 
otros términos, la resolución de mutuo acuerdo en los términos propuestos 
aparece como una solución más conveniente para el interés público que el 
mantenimiento de la actual concesión. 
 

Resta analizar el cumplimiento por parte de la oferta de resolución de 
mutuo acuerdo formulada del requisito de respeto a los límites del principio 
de libertad de pactos derivado del artículo 25 de la LCSP 2007. Como se 
avanzó, dichos límites son tres:  
 

a) Que las condiciones de la resolución no sean contrarias al interés 
público 
b) Que las condiciones de la resolución no sean contrarias a los principios 
de buena administración y, 
c) Que dichas condiciones no sean contrarias al ordenamiento jurídico.  
 

A este respecto, se estima que dichos límites se cumplen. Las condiciones de 
la resolución no son contrarias al interés público ni a los principios de 
buena administración, en la medida en que benefician al ayuntamiento, tal 
como se expuso; tampoco son contrarias al ordenamiento jurídico, en la 
medida en que no vulneran ninguna norma vigente.  
 

En particular, y por lo que se refiere a la solicitud de devolución de la 
garantía a la resolución del contrato, se estima ajustada a Derecho, en la 
medida en que no conste la existencia de responsabilidades a las que deba 
hacer frente dicha garantía, admitiéndose en el artículo 90.1 de la LCSP 
2007 la devolución cuando se resuelva el contrato “sin culpa del 
contratista”, como es el caso. Es cierto que la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas económico administrativas particulares que rigió la contratación 
establecía un plazo de garantía de un año tras el vencimiento de la 
concesión (plazo durante el que se debería mantener la garantía definitiva 
constituida). Pero también lo es que, conforme se señaló, la LCSP 2007 
reconoce expresamente un poder de negociación a las partes en los casos 
de resolución por mutuo acuerdo, poder de negociación que se traduce, en 
la práctica, en la posibilidad de transigir en cuanto al contenido 
obligacional del contrato, siempre que ello no perjudique al interés público 
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ni vulnere una norma legal. Por consiguiente, admitiendo el artículo 90.1 
de la LCSP la posibilidad de cancelación de la garantía a la resolución del 
contrato, al amparo del principio de libertad de pactos dicha devolución se 
estima ajustada a Derecho. “ 
 
Por todo o anteriomente exposto 
 

ACORDAMOS 
 

1º Resolver, de mutuo acordo, o contrato de xestión da piscina 
climatizada municipal, cas condicións que a continuación se indican: 
 

1º Data de efectos da resolución: 30 de xuño de 2018. 
 

2º A empresa VIAQUA, nun prazo máximo de 15 días, dende a data de 
efectos da resolución ( salvo o apartado d) ):  
 

a) Procederá a ingresar ao Concello do Barco de Valdeorras, 
233.137,96 euros, en concepto de canon de explotación. 

b) Procederá á posta a punto da instalación solar actualmente 
instalada, por importe de 7.608,48 euros, ou ben á  entrega de dito 
importe líquido ao Concello, a elección deste. O Concello manifesta 
neste acto a elección pola entrega do importe líquido. 

c)  Procederá á posta en marcha do ascensor da instalación. 
d)  Indemnizará, ao actual persoal da instalación por despido obxectivo 
ou asumirá o custe económico caso de que os despidos puidesen ter un 
carácter indemnizatorio distinto ao despido obxectivo.  
 

VIAQUA renuncia á  reclamación do importe adebedado pola falta de 
actualización das tarifas, así coma ao exercizo de calquera reclamación 
derivada do contrato que se resolve.  
 

3º O Concello do Barco de Valdeorras, nun prazo máximo de 15 días 
dende a data de efectos da resolución, e previa suscripción ca 
representación da concesionaria, dunha acta de recepción en 
conformidade da instalación: 
 

a) Procederá á devolución da garantía da concesión.  
 

4º A empresa Consulting e Servizos de Enxeñería (CSI), asistirá ao 
Concello na recepción da instalación con motivo da resolución do 
contrato.  
 
 



 
 

 

 

15 
 

3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación crédito extraordinario 
3/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que este punto é como 
complemento ao punto anterior, que coa resolución do contrato das piscinas 
vanse facer unha serie de obras, aparte da nova adxudicación, que veñen 
fundamentadas nun informe que se fixo fai uns meses por parte dunha 
enxeñería especializada no tema, no que reflexa as obras mínimas 
imprescindibles para que a instalación estea en condicións de cara a súa 
nova apertura. Di que este crédito extraordinario de 70.000€ sería un 
complemento á cantidade que se vai recibir da propia concesionaria polo 
canon da resolución, os máis de douscentos trinta mil euros, e que estas 
cantidades servirían para pagar os proxectos que hai que facer, a dirección 
de obras, é dicir todos os gastos que van xurdir coas novas obras das 
piscinas, que esta cantidade vai financiada con cargo ao superávit do 
remanente de Tesourería para gastos xerais do ano 2017.      
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está a favor porque cre que a piscina ten que 
estar en boas condicións tanto para os usuarios como para os traballadores,  
independentemente de quen a xestione, que o informe da auditoría era 
determinante para que seguira funcionando, que está a favor. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Pérez Roca, quen di que quere facer un breve resume do tema 
da piscina dende o seu inicio. Di que a Xunta de Galicia fai entrega da 
instalación ao Concello do Barco o 23 de febreiro de 2010 e a partir de aí 
curiosamente comezan a suceder unha serie de incidencias graves no 
funcionamento da piscina climatizada, que segundo os distintos informes 
técnicos son deficiencias do propio proxecto redactado dende a Xunta, aínda 
que non rematan aí as incidencias senón que a propia empresa adxudicataria 
da obra ten problemas na execución e non pon os mecanismos para 
resolvelos, que a piscina ábrese con todas esas deficiencias e no ano 2013 
hai unha incidencia eléctrica grave e houbo que pechala durante unhas 
semanas porque podía provocar accidentes aos usuarios. Di que agora 
preséntase unha auditoría para aclarar a situación real da piscina, e nela 
recóllense as deficiencias detectadas e ó mesmo tempo fai unha proposta de 
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solucións e a raíz diso ven a aprobación este crédito extraordinario. Di o Sr. 
Pérez Roca que lle fai unha proposta ao sr Alcalde, que o seu Grupo no 
punto anterior  fixo un exercicio de responsabilidade cos cidadáns do Barco 
votando a favor da súa aprobación, e que agora el propón que o Sr. Alcalde 
faga o mesmo e solicite, porque ten posibilidades de facelo, a reclamación á 
Xunta de Galicia e a empresa adxudicataria das obras dos vicios contraídos 
ocultos que hai nesa execución da obra e os defectos e erros que hai no 
proxecto, que para os vicios ocultos hai un prazo de 15 anos para reclamar e 
para os defectos e erros no proxecto hai 10 anos, que se está en tempo e 
forma, polo que invita ao Sr. Alcalde a que faga esa reclamación para quen 
sexa a responsable se faga cargo diso, que non pode ser que se teña unha 
piscina con oito anos de funcionamento e que haxa a cantidade de 
problemas que xurdiron durante estes anos, que si hai unhas reclamacións 
que hai que facer e unhas deficiencias técnicas ditas polo Equipo de 
Goberno en infinidade de ocasións e se ten a posibilidade de reclamar 
¿porqué non se reclaman?. Di o concelleiro que si o Alcalde se compromete 
a facer esa reclamación o seu Grupo votará a favor do gasto que se propón. 
 
Di o Sr. Alcalde que hai que dicir as cousas como son, porque o día que se 
abriu en principio non tiña ningunha deficiencia, que a primeira deficiencia 
aparece no ano 2013 e que a partir de aí comézase a encargar informes 
técnicos, que falouse cun enxeñeiro que fixo un avance dos problemas que 
había alí e que despois de todo este trámite ó final decidiuse encargar unha 
auditoría a unha empresa especializada, que é a que hai agora e que temos 
un informe, en principio exhaustivo, que determina os defectos que ten a 
piscina e en base a eses defectos poderase determinar quen é o responsable, 
si é que o hai que tampouco se pode asegurar a ciencia certa. Di que se 
plantexou a auditoría como principal obxectivo para saber exactamente os 
problemas que ten a piscina, o que hai que facer para corrixilos e sobre todo 
para saber a que son achacables, que a intención do equipo de Goberno, 
como xa dixo en moitas ocasións, é reclamar estas deficiencias directamente 
á Xunta para que ela llo traslade aos responsables directos, si é de proxecto 
ao proxectista e si é de fallos ou deficiencias na dirección de obra ao 
director de obra. Di o Alcalde que, como xa dixo antes, a intención é facer a 
reclamación cando se teña máis documentación pois a que existe é 
insuficiente e tamén se necesita máis concreción, que estase en prazo e da 
igual facer a reclamación agora ou dentro de seis meses, o urxente é resolver 
os problemas e despois continuar co demais. Remata dicindo o Sr. Alcalde 
ao Sr. Pérez Roca que non lle emprace a nada porque esta liña de agora 
lévana defendendo bastante tempo e van tirar por aí.          
 
Di o Sr. Pérez Roca que quere recordar que a primeira incidencia que hai 
non é do 2013 é do 2010 o día 4 de maio, dous meses despois de abrir a 
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piscina, segundo o informe. Di que é a primeira vez que oe ó Sr. Alcalde 
dicir que vai facer a reclamación, que ata agora nunca o había dito. 
 
Di o sr Alcalde que o Sr. Pérez Roca non estaba na pasada Corporación e 
por iso non o oíu, que na Comisión o voceiro do seu Grupo si o oíu. 
 
Di o Sr. Pérez Roca que si o Alcalde se compromete o seu Grupo vota a 
favor, que iso o ten moi claro, pero que sexa un compromiso firme, que non 
pase o tempo e llo teña que recordar, que non falte á palabra. 
 
Di o Sr. Alcalde que ten por costume non faltar á palabra e que o saben os 
veciños, que en calquera caso o que el dixo constará en acta. 
 
Di o Sr. Pérez Roca que non llo teña que recordar, e que o seu Grupo votará 
a favor.            
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de Crédito Extraordinario 03/2018 
financiada con cargo a incorporación de remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais obtida da liquidación orzamentaria. 
 

Alta en aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DA INVERSION CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTAR IA  
Reparación instalación deportivas piscina 
municipal climatizada 70.000 € 

342/632.01 

Total inversión co remanente 70.000 €  
 

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: 
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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. 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a recoñecemento extraxudicial de 
crédito 2/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que é un destes puntos que 
cada certo tempo tráese ó Pleno, que xa se viu na Comisión e xa se ten 
explicado que hai que facer o recoñecemento extraxudicial porque as 
facturas chegan tarde, algunhas son do ano pasado e ata hai unha do ano 
2016, e descontrolan un pouco os servizos administrativos do Concello, que 
evidentemente cando as facturas veñen e os servizos están feitos e os 
materiais subministrados pois hai que pagalas. Di que como xa ten 
explicado o Alcalde estase intentando ir á factura única, polo que o Concello 
adheriuse ao convenio da FEMP. 

Aplicación 
Descrición Créditos 

Finais 
Progr. Económica 

 87000 
Remanente de tesourería 

para gastos xerais 
70.000€ 

  TOTAL GASTOS  70.000€ 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que este tema sae constantemente nos Plenos, que estaría ben que 
dende a FEMP e a FEGAMP, da que é presidente o sr Alcalde, se incidira 
no Goberno, que agora é do seu Partido, neste sentido para modificar a lei 
de pagos, porque si a Lei obriga aos concellos a pagar en tres meses pero 
non di cando se teñen que presentar as facturas, polo que habería que 
obrigar ás subministradoras de servizos e materiais a presentalas dentro dun 
prazo. Di que a el non lle preocupan as pequenas facturas das empresas de 
Valdeorras senón as facturas de, por exemplo, Gas Natural, que pasa 
facturas de máis dun ano de retraso, que por iso pide que dende as citadas 
Federacións se buscara algunha solución a ter en conta polo Goberno. 
         
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen fai uso dela para dicir que espera que agora que 
goberna o Partido Socialista se solucione este problema das facturas.  
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 

Visto o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 02/2018, 
por importe inicial da relación de facturas de facturas núm. 2018-
000006, informado do reparo suspensivo da Intervención, 
ACORDAMOS a súa aprobación segundo detalle da relación anterior, 
levantando os reparos contidos nos informes de Intervención, por un 
importe de 68.048,24 € 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. 
  
5º 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. Estación nº 5. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, instalación ascensor, 
está encamiñada a suprimir barreras arquitectónicas, segundo o art. 
6.3º da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO.  
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2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 90% 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 por Cufa Cubiertas Ventiladas S.L. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, construción nave 
industrial, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º da Ordenanza Fiscal Reguladora do 
ICIO. 
 

2. 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 por Dª Elena Bustillo Suárez. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, reparación vivenda 
casco antigo, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º 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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8º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por D Kevin Tomás García Rodríguez. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, construción nave 
industrial, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º da Ordenanza Fiscal Reguladora do 
ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
9º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Dª Rosa Alonso Fernández. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, reparación cuberta 
casco antigo, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º da Ordenanza Fiscal Reguladora do 
ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
10º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por D José Luis Delgado Rodríguez. 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, instalación ascensor, 
está encamiñada a suprimir barreras arquitectónicas, segundo o art. 
6.3º da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO.  
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO. 
 
 
11º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Miudiño 2008 S.L. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

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

1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, construción nave 
industrial, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º da Ordenanza Fiscal Reguladora do 
ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
12º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Comercial Agraria Martínez S.L. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 

Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
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1. Declarar que a obra descrita nos antecedentes, construción nave 
industrial, de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de 
emprego, segundo o artigo. 6 1º da Ordenanza Fiscal Reguladora do 
ICIO. 
 

2. Propoñer á Xunta de Goberno Local a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
13º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por D Benjamín  Lebivic. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 1 de xuño de 2018. 
 
Di o Sr. Alcalde que o ditame non é favorable á bonificación porque non se 
axusta á Ordenanza do Concello do Barco, xa que, polo lugar onde está a 
casa, non se podería bonificar. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que está a favor de concederlle a bonificación do ICIO por varios 
motivos que igual non recolle a Ordenanza, pero que pensa que unha persoa 
que inviste en facer unha casa nunha aldea hai que subvencionala, que vai a 
facela na Proba, no rural galego, cando estamos dicindo que o rural galego 
sofre un proceso de desmotivación de despoboamento e dándolle a 
bonificación pode axudar á xente a que rehabiliten e fagan novas vivendas 
nas aldeas, que é unha forma de que as aldeas non morran. Di que el avoga 
porque se lle dea a bonificación do ICIO ao solicitante, que habería que 
modificar a Ordenanza municipal para recoller estas situacións de novas 
construcións en zonas rurais. 
 
Di o Sr. Alcalde que ese é outro tema e ten outro debate, que non se pode 
dar unha bonificación do ICIO a alguén que non cumpre coa Ordenanza 
porque entón habería que darlla a todo o mundo que a solicite sen ningún 
tipo de discriminación. Di que non hai que deixar de lado un tema que 
tamén é importante cando se fixo esta Ordenanza, que o que se buscaba 
fundamentalmente é que nos núcleos rurais se rehabiliten as casas que están 
alí porque senón vaise a seguir tendo ruínas nos centros das aldeas e chalés 
espléndidos pola parte de fóra e iso non é así dende o punto de vista do 
urbanismo, da planificación da cidade, que non se poden facilitar cousas que 
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van en contra do desenvolvemento urbano e social dos núcleos rurais, que 
cando se fixo esta Ordenanza se fixo precisamente para que houbera 
rehabilitación nos núcleos rurais e por iso se bonificaron co 95% as 
rehabilitacións nos núcleos tradicionais.       
        
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen fai uso dela para dicir que se o informe é 
desfavorable están de acordo con votar en contra. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García)   
e unha abstención (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
Propoñer á Xunta de Goberno Local a denegación da concesión de 
bonificación da cota do ICIO solicitada por D Benjamín  Lebivic, ao 
non estar amparada pola Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
 
 
14º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a recurso de reposición contra denegación de solicitude 
de compatibilidade para posto en actividade privada solicitada por Dª 
María Generosa Rochela Vilar. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 31 de 
maio de 2018. 
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que este tema xa se debateu 
neste Pleno no mes de febreiro cando esta traballadora, que é avogada do 
CIM,  presentara a súa solicitude de compatibilidade, que se lle denegou e 
presentou o recurso de reposición. Di que nas bases de datos ás que está 
subscrito o Concello e que utilizan os técnicos municipais, nunhas a 
xurisprudencia di unha cousa e noutras di totalmente o contrario, que 
tomando como criterio neste caso a xurisprudencia que hai sobre arquitectos 
municipais que se autorizan a traballar noutros Concellos diferentes dos que 
exercen a súa labor pública, pois neste caso Secretario emitiu o seu informe, 
e entende que era o sentir de toda a Corporación, segundo o ditame da 
Comisión informativa, que esta persoa poida exercer a súa labor noutro 
Concello e en asuntos que non teña nada que ver co traballo que desenrola 
no día a día no Concello do Barco.    



 
 

 

 

25 
 

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que o de poder exercer aquí xa se discutiu antes do Pleno de 
febreiro, onde se lle denegou a compatibilidade, que se había discutido na 
Comisión informativa e no Pleno que esta muller no ía a exercer nin no 
Concello nin na provincia nin ía exercer actividade privada no partido 
xudicial, porque vive en Quiroga e solicitábao para alí, fiándonos do 
informe do Secretario naquel momento porque dicía que non había 
compatibilidade votamos non compatibilidade e resulta que a interesada 
reclama e agora hai outro informe dos técnicos do Concello que si hai 
compatibilidade, que non o entende, que si lle gustaría que cando un técnico 
faga un informe busque en todas as bases de datos, que de todas formas vai 
votar a favor da compatibilidade da traballadora sempre que exerza fóra do 
termo municipal, que é o que ela solicita. Di o Sr. García Yáñez que lle 
gustaría ter máis confianza nos técnicos do Concello, que a teñen e moita, 
pero que non poden cambiar de criterio segundo quen estea, porque o 
anterior informe o fixera un e este último o fixera outro, que máis vale que 
se poñan de acordo en base á xurisprudencia que hai e que sexan os mesmos 
criterios, que isto marca un precedente de certa desconfianza que non 
habería porqué tela. 
         
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen fai uso dela para dicir que como xa fixeron na 
Comisión o seu Grupo vai votar a favor. 
 
Di o Sr. Alonso Araujo que é como se un non se fiará dun xuíz que en 
primeira instancia dita unha sentenza, na Audiencia dítase unha sentencia 
contraria e no TSJ volven a ditar sentenza, entón xa non se pode fiar un dese 
xuíz nunca máis, que cre que os técnicos tratan de ser o máis equitativos 
posibles e é imposible que poidan acceder a toda a xurisprudencia que hai. 
 
Di o Sr. García Yáñez que simplemente pLantexa que se teña máis en 
consideración aos traballadores da casa porque se xogan moito, salarios, 
calidade de vida... moitas cousas, que con iso créase certa reticencia ao 
aceptar os informes como os aceptábamos como ata o de agora, que el 
durante unha temporada poñerá en dúbida os informes que emitan, que antes 
se fiaba ao cen por cen e agora ao noventa e nove por cen. 
 
Di o Sr. Alcalde que el a partir deste momento vaise a seguir fiando ao cen 
por cen porque cre que non están interpretando correctamente o que di o 
informe, que non so o primeiro informe di o que di senón que hai moitos 
secretarios- interventores – pois falaba deste tema o outro día cunha 
Secretaria Interventora da Xunta - e ela precisamente dicía que hai moitos 
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secretarios-interventores que opinan así e que hai xurisprudencia ademais 
que opina así, polo tanto cando un técnico opina así está opinando ben. Di 
que cando hai un recurso loxicamente os técnicos do Concello teñen que 
mirar máis, entre outras cousas porque no propio recurso van aparecer novos 
supostos, e nesa busca aparece máis información, e que o informe técnico 
que hai agora no expediente di que pode ser dunha forma ou doutra e que 
ante a dúbida será a Corporación a que tome a decisión que estime máis 
conveniente, e que como todos están de acordo en que parece razoable 
darlle a compatibilidade pois se lle da por unanimidade.           
 

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

1º Antecedentes 
 

1 Presentouse por Dª María Generosa Rochela Vilar  escrito solicitando a  
compatibilidade co exercicio da actividade de "asesoría xurídica 
(avogada)". Determina o enderezo da actividade (no municipio próximo 
de Quiroga), o réxime da actividade (por conta propia), o horario (que 
non coincidiría co horario que ten como empregada pública) e destaca 
que "en ningún caso a actividade privada de asesoría afectará directa ou 
indirectamente a actividade pública, prestándose especial atención ao 
manteñemento de ambas actuacións absolutamente separadas, realizándose 
ademais en términos municipais distintos." (R.E. de 21 de decembro de 
2017). 
 

2 Por acordo plenario de data 26 de xaneiro de 2018, acordouse denegar a 
solicitude de compatibilidade instada por Dª María Generosa Rochela 
Vilar para actividade privada  de "asesoría xurídica (avogada)". 
 

4 Con data 8 de marzo de 2018 ( R.E. núm. 2.867 ) se presenta por Dª 
María Generosa Rochela Vilar recurso de reposición contra o acordo 
anterior. 
 
2º Consideracións legais e técnicas 
 

1ª É obxecto do presente acordo o recurso de reposición interposto por  Dª 
María Generosa Rochela Vilar contra o acordo plenario de data 26 de 
xaneiro de 2018, denegándolle a súa solicitude de compatibilidade para 
actividade privada  de "asesoría xurídica (avogada)" no municipio de 
Quiroga. 
 

2ª Fundamenta a recorrente o seu recurso nas seguintes consideracións:  
-Que existe un erro de feito na súa solicitude, pois a actividade para a 
que se solicita a compatibilidade é a de asesoría xurídica e non 
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avogacía ( acompaña baixa colexial ) o que supón que  non se intervirá 
coma avogada en asuntos relacionados cos tratados no seu posto 
público, que se trata de brindar información xurídica en relación ca 
aplicación das normas en todas as súas ramas e que o feito de non ter 
acudir a xulgados e tribunais suporá un respecto do seu horario de 
empregada pública. 
-Que existe erro de Dereito no acordo recorrido, por aplicar o Real 
Decreto 598/1985, do 30 de outubro, sobre incompatibilidades do 
persoal ao servizo da Administración do Estado, por non resultar de 
aplicación aos empregados públicos locais. 
-Que non incumpre os artigos 11.1 e 12.1.a) da LIPSAP, cuxa 
interpretación excesivamente restritiva fixo o acordo plenario. Neste 
punto, cita determinadas Sentenzas, concluíndo que a compatibilidade 
sería posible ca limitación de non poder atender a persoas a quen estea 
obrigada a atender no posto público nin actuar en asuntos nos que haxa 
tido algún tipo de intervención no posto público, así como que si é 
posible a compatibilidade, aínda podendo coincidir o tipo de actividade 
pública e privada, si se exerce noutro termo municipal. 
-Que debe de interpretarse de modo máis flexible a LIPSAP por mor 
dos recortes e limitacións de salarios na función pública, que fan 
necesario o exercizo dunha actividade privada, máis se cabe cando ten 
xornada parcial ( SXulgado CA Nº 2 Barcelona 19.03.2014 ). 
-Que o acordo incorre en erros de feito, dereito, falta de motivación e 
infrinxe o principio de proporcionalidade. 
-Finalmente, propón alternativas o acordo plenario, con formulas 
limitativas para  salvagardar o exercizo das súas funcións públicas. 
 

3ª   A normativa básica no asunto que nos ocupa é a LIPSAP (bases do 
réxime estatutario da función pública ditadas ao abeiro do artigo 148.1.10 
da C.E.), aplicable ao persoal das entidades locais segundo o seu artigo 
2.c). 
 

De conformidade co artigo 1.3 da LIPSAP o desempeño dun posto de 
traballo na Administración será incompatible co exercicio de calquera 
cargo, profesión ou actividade, pública ou privada, que poida impedir ou 
menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes ou 
comprometer a súa imparcialidade ou independencia (artigo 1.3 da 
LIPSAP). 
Non poderán exercerse, por si ou mediante substitución, actividades 
privadas, incluídas as de carácter profesional, sexan por conta propia ou 
baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares que se 
relacionen directamente coas que desenvolva o Departamento, Organismo 
ou Entidade onde estivese destinado ( artigo 11 LIPSAP ). O exercicio de 
actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fora das 
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Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de 
compatibilidade ( artigo 14 LIPSAP ). Non poderá autorizarse ou 
recoñecerse compatibilidade algunha ao persoal que desempeñe postos que 
comporten a percepción de complementos específicos ou concepto 
equiparable ( artigo 16 LIPSAP ).  
 

4ª Os anteriores preceptos teñen sido modulados e interpretados pola 
doutrina e pola xurisprudenza. 
 

 En particular, a STS de 18 de maio de 2015, sinala que “ (…) la legislación 
de incompatibilidades tiene como finalidad evitar la existencia de contactos 
o áreas de actividades coincidentes que puedan dar lugar a que los medios 
y facultades concedidas a los funcionarios por razón de su cargo puedan 
ser utilizadas en provecho particular pudiendo venir en perjuicio del interés 
público, o por lo menos, del prestigio que por su independencia debe rodear 
al funcionario (STS 14 de febrero del 1968). En esta misma línea, añade la 
Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que las 
incompatibilidades sirven para reforzar la credibilidad en las personas que 
desempeñan funciones públicas lo que permite de sus actuaciones predicar 
la presunción de objetividad e imparcialidad.  
 

La imparcialidad, en suma, es la regla matriz determinante de las 
incompatibilidades. Su finalidad es la de garantizar la separación de 
funciones o transparencia en la correspondiente gestión, la imparcialidad 
del órgano en cuestión y la de eliminar situaciones reales de pérdida de la 
neutralidad debida en la función. Pero la garantía de la imparcialidad no 
es la única finalidad, pues como dijo el Tribunal Constitucional en su STC 
178/1989 de 2 de noviembre -RTC 1989/178-, si bien la garantía de la 
imparcialidad puede ser una de las finalidades del sistema o régimen legal 
de incompatibilidades de los empleados públicos, constitucionalmente no 
tiene porqué ser la única finalidad.  
 

En conclusión la imparcialidad e independencia (…) son los principios 
informantes de la normativa sobre incompatibilidades que por tanto 
habremos de tener en cuenta a la hora de realizar una interpretación 
teleológica de dicha normativa y no meramente literal». 

5ª  Respecto a doutrina, e seguindo ao Responsable do Servizo de Asistencia 
xurídica aos Municipios da Diputación Provincial de Jaén e Doctor en 
Derecho, Tomás Cobo Olvera:   

 “(…) El Tribunal Supremo ha dejado dicho que la situación de 
incompatibilidad se produce aunque la relación de trabajo no sea en 
exclusiva; así la sentencia de 25 de noviembre de 1985 (Arz. 483/86) 
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señala: «no hace falta que exista una dedicación exclusiva del funcionario 
para justificar la declaración de incompatibilidad. Al perseguirse con estas 
incompatibilidades, no sólo eliminar situaciones reales de pérdida de la 
debida independencia y neutralidad en la función, sino también evitar 
peligros de que ello pueda producirse o alejar simples sospechas».  
(…) Cuando estos trabajos se realizan fuera del término municipal no 
plantean problema, el problema surge cuando el técnico realiza su 
actividad privada dentro del término municipal donde presta sus servicios 
al Ayuntamiento. Quizá el supuesto más claro, que puede poner de 
manifiesto esta diferencia, está en el Arquitecto que proyecta obras a 
realizar en el municipio y después él ha de dictaminar como técnico 
municipal sobre la corrección o no de dichos proyectos. 
El Tribunal Supremo ha puesto de relieve la legalidad e ilegalidad de esa 
distinta situación, cuando el técnico actúa dentro o fuera del término 
municipal en el que presta sus servicios al Ayuntamiento. La sentencia de 
9 de febrero de 1983 (Arz. 816) decía: «Los Aparejadores Municipales no 
pueden ejercer su profesión en el término municipal de dicho Ayuntamiento 
y el Colegio profesional tiene competencia para velar y exigirlo (doctrina 
sentada en las Sentencias de 2 de febrero de 1978, 17 de abril de 1978 y 30 
de junio de 1980)». Por su parte la sentencia de 23 de julio de 1983 (Arz. 
4085), señala: «Los Arquitectos municipales (tanto los superiores como los 
técnicos) son incompatibles para el ejercicio libre de su profesión, dentro 
del término de sus respectivos Ayuntamientos, en todos aquellos supuestos 
en que pueda producirse lo que se denomina «áreas de coincidencia», que 
dan lugar a la posibilidad de que los medios y facultades concedidas al 
funcionario por su razón de cargo puedan ser utilizadas en provecho 
particular, en perjuicio del interés público y, por lo menos, del prestigio 
que por su objetividad imparcialidad e independencia debe rodear al 
funcionario, sin que sea precisa la prueba de que se haya producido, 
bastando con esa coincidencia y posibilidad --sentencias, entre otras, de 20 
de junio de 1975 y 19 de noviembre de 1980--».  
Y por último, la sentencia de 29 de abril de 1986 (Arz. 2978), dice: «La 
incompatibilidad que se declara no es absoluta, sino limitada a los ámbitos 
territoriales del organismo respectivo. Y ello es debido a que, como se 
reconoce en la normativa invocada más atrás, el régimen de 
incompatibilidades entre lo público y lo privado, sólo tiende a evitar el 
ejercicio de actividades que comprometan la imparcialidad e 
independencia del funcionario, impidan o menoscaben el estricto 
cumplimiento de sus deberes, o pugnen con los intereses del servicio, o el 
propio prestigio del funcionario y del Cuerpo a que pertenezca... No 
existirá incompatibilidad, ni aún dentro de los propios términos 
territoriales, cuando la actividad privada no roce para nada la pública de 
estos técnicos». ” 
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6ª Tendo en conta o anterior, e posto que a actividade abarcará diversas 
ramas da asesoría xurídica e se exercerá noutro termo municipal. 
 
ACORDAMOS 
 

1º Estimar o recurso presentado por Dª María Generosa Rochela 
Vilar contra o acordo plenario de data 26 de xaneiro de 2018. 
 
2º Outorgar a Dª María Generosa Rochela Vilar  compatibilidade 
para o exercicio da actividade de "asesoría xurídica " no municipio 
de Quiroga. En ningún caso a actividade a exercer poderá estar 
relacionada con asuntos en que estea a intervir, interviñese nos dous 
últimos anos ou teña que intervir por razón do posto público ( art. 
12.1.a) LIPAP ) ou se trate de persoas que teña a obriga de atender no 
seu posto público. 
 
 
INCLUSIÓN POR VÍA DE URXENCIA 
 
Di o sr  Alcalde que antes de pasar á Fase de Control aos Órganos de 
Goberno, hai un asunto urxente do que deu conta na Comisión Informativa 
de Facenda e que hoxe mandouse por correo electrónico copia de dito 
expediente aos voceiros municipais. Di que se ía sacar a concurso o 
proxecto de plans provinciais da obra se que vai realizar na Travesía 
Santiago Melo Pisón e cando xa se ía a meter telemáticamente déronse conta 
os técnicos que faltaba a delegación de competencias da Deputación 
Provincial que aínda non chegara, que entón se comunicou á Deputación e 
remitírona polo que cre que se debería incluír no pleno de hoxe pois non ten 
sentido esperar a outro pleno. 
 
15º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa a  aceptación da delegación de competencias para a 
contratación da obra  de "RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS E 
INFRAESTRUTURAS DE ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN 
NA TRAVESÍA SANTIAGO MELO PISÓN ”, ao abeiro dos Planes 
Provinciais 2018. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, polo sr Alcalde dáse conta 
da proposición presentada. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que hai un escrito da Deputación onde advirte claramente unha 
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cousa moi importante, pois di que os servizos da Deputación comprobarán 
que o cartel regulamentario estea instalado na obra, que a vista diso hai 
que ter en conta que si non se instala o cartel da Deputación non dan os 
cartos prometidos, que hai que estar atentos. 
 
Di o Sr. Alcalde que xa se sabe porque pasa con todas as subvencións que se 
reciben, que o primeiro é poñer o cartel.        

 
Non producíndose máis intervencións o Pleno en votación ordinaria e por 
unanimidade dos seus dezasete membros asistentes, acorda: 
 
"Antecedentes 
 
1 Solicitouse ao abeiro dos Planes Provinciais 2018 subvención para a 
execución da obra “RENOVACIÓN DE ACERAS E 
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y ALUMBRADO EN 
LA TRAVESÍA SANTIAGO MELO PISÓN ”. 
 

2 Por resolución da Alcaldía de 15.05.2018, aprobouse o proxecto de obra 
de " RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS E INFRAESTRUTURAS DE 
ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA TRAVESÍA SANTIAGO 
MELO PISÓN ”, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos 
don José María Sorribes Escrivá, cun orzamento de execución por contrata 
de 105.000 euros, Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
3 Solicitouse á Deputación de Ourense a delegación de competencia para a 
contratación da amentada obra. 
 

4 Por Decreto da Presidencia da Deputación de Ourense acordouse conceder 
ao Concello do Barco de Valdeorras a delegación de competencias para a 
contratación da obra. 
 
Consideraciones legales e técnicas 
 
1ª De conformidade co artigo 22 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases do 
Réxime Local o Pleno da Corporación é competente para aceptar a 
delegación de competencias feita por outras Administracións Públicas. 
 
ACORDAMOS 
 

1º Aceptar a delegación de competencias para a contratación da obra  
de " RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS E INFRAESTRUTURAS DE 
ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA TRAVESÍA SANTIAGO 
MELO PISÓN ”, ao abeiro dos Planes Provinciais 2018. 
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FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS URXENTES 
 

Di o sr alcalde que non se presentaron mocións urxentes. 
 
 
2º) DACIÓN DE CONTA 
 

1.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 305/18 ata 
o núm. 365/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 26 de abril e 3, 
10 e 25 de maio de 2018. 
 

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. 302/18 ata o núm. 365/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 26 de abril e 3, 10 e 25 de maio de 2018. 
 
 
2.- Dación de conta das sentenzas recibidas nos procedementos 
ordinarios 55/2018, 57/2018 e 65/2018  
 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos P.O. núm. 55/2018, 
57/2018 e 65/2018, cuxa documentación estivo a disposición dos 
concelleiros. 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que á casa 
sinalada co número 88 da Vila do Castro esborrallóuselle o louxado fai 
poucos días afectando gravemente a situación da vivenda estremeira, que a 
esa casa, xa no ano 2009, abríuselle un expediente ante a situación de ruína 
na que se atopaba, que era unha ruína xa daquela e hoxe un grave perigo 
para os veciños da Vila do Castro e tamén para os participantes na próxima 
Festa das Covas do 1 de xullo, e pregunta si é consciente o Grupo de 
Goberno de que isto entraña situación de abandono da casa e que si é así que 
medidas urxentes pensa tomar para facerlle fronte. 
 
Contéstalle o Sr. Alcalde que no Departamento de Urbanismo xa teñen 
traballado moito neste caso e que xa se sabe quen son os donos, que son moi 
maiores e están na Arxentina, que regalan a casa ao Concello pero que o 
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problema é que esa casa administrativamente non existe e o Concello non 
pode quedarse con ela, que se está buscando algunha solución, que se 
podería declarar a ruína inminente pero que non parece correcto derribala. 
Di que ó día seguinte de ter constancia do agravamento do problema no que 
se atopa a casa, fixéronse obras para que polo menos non seguira causando 
molestias. Di o Sr. Alcalde que son conscientes da situación desa casa e que, 
como xa dixo, estase buscando unha solución ó problema sen ter que 
derribala. 
 
Di o Sr. García Yáñez que está de acordo co que dixo o sr Alcalde pero que 
é un problema inmediato de seguridade, que afecta ao camiño de arriba, ao 
camiño de abaixo, á casa do lado... e por riba vai a haber unha Festa das 
Covas dentro de 20 días. Di que ademais de caerse o louxado está bombeada 
e cada vez ten máis gretas, que hai que apuntalala dalgunha forma e hai que 
intentar que o louxado non siga na situación que está porque filtra augas, 
que si se declara en ruína pódese intervir nela como xa se fixo en Viloira 
cunha casa que tamén estaba en ruína e os veciños reclamaban  que se 
derribara. Di que a el lle da a sensación de que é urxente porque crea perigo 
aos veciños e que hai que intervir o máis rápido posible.       
  
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando a segunda 
pregunta e di que va relacionada cos desbroces que non se están facendo 
sobre todo en certas estradas moi transitadas, non só polos coches senón 
tamén polos veciños. Di que sobre todo hai unha estrada que vai dende 
Veigamuíños á Proba, que está tan cuberta de maleza que non se ven os 
coches, a maleza come parte da estrada, que cre que é urxente pasar a 
desbrozadora rapidamente. 
 
Di o Sr. Alcalde que precisamente hoxe, e que non soe a desculpa, queríalle 
preguntar ao aparellador cando se empezaba a desbrozar de tractor e que ó 
final non puido preguntarllo. Di que lle estraña que esa estrada teña 
problemas porque é da Deputación e desbroza enseguida, que precisamente 
hoxe estaba na estrada de Éntoma, porque ó ter moitas máis máquinas a 
Deputación sempre vai diante. Di que hai camiños que lle preocupan máis 
que as estradas, como por exemplo dende a avenida do Bierzo ata o 
Tanatorio que hai que desbrozalo urxentemente, que de todas formas o luns 
hai que empezar sen  falta a desbrozar as cunetas. 
 
Segue o Sr. García Yáñez no uso da palabra e di que a terceira pregunta é 
sobre a situación na que se atopa o skatepark do Malecón, que ten moitas 
deficiencias, como os aparatos en moi mal estado, hai puntas e parafusos á 
vista, e todo iso é moi perigoso para os rapaces que xogan alí, que sería 
conveniente arranxalo o máIs pronto posible porque agora ven o bo tempo e 
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utilízase máis polos rapaces, e que tamén alí hai unha pintada que habería 
que borrar, pois non deixa de ser un espazo público. 
 
Di o Sr. Alcalde que o concelleiro delegado está falando con varias 
empresas e pode explicar o problema que hai. 
 
Fai uso da palabra o Sr.  Neira Ojea, concelleiro delegado de obras 
municipais e parques e xardíns, e di que falou con dúas empresas e as dúas 
lle din o mesmo, que hai que quitalos todos e arranxalos de novo, que estase 
a falar de quince a vinte mil euros, que entón está intentando que en oito ou 
dez días o arranxen para que acabe a temporada, que non ten solución, non 
vale para reparar, que ó final hai que mirar si se cambian os xogos ou se 
arranxan de novo. 
 
Pide a palabra o Sr. Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que as 
caixas das rúas de Eulogio Fernández, Santa Rita e Pena Trevinca levan sen 
luz dende fai tempo. 
 
Di o Sr. Alcalde que pensaba que xa o pasado martes ían estar arranxadas, 
que se buscou a un electricista e non se daba atopado e que o luns tivo unha 
reunión co aparellador e co electricista para darlle unha solución definitiva e 
eses cortes de luz, especialmente neses dous cadros. Di que se está pendente 
de recibir a subvención que se acordou e que por iso non se queren meter en 
inversións por si ven a subvención, que nalgún cadro fixéronse labores de 
seguridade, cambiando os diferenciais, etc,  e que tamén ao ser tendidos 
antigos poden ter máis problemas. Di o Alcalde que o martes estiveron 
traballando toda a mañá e atoparon unha avaría no cadro do Malecón, 
arranxárona e non deu maiores problemas e no cadro de Eulogio Fernández 
tamén atoparon outra posible avaría, arranxárona e pensaron que quedaba 
todo ben e polo visto non era esa avaría senón que hai máis, que están 
centrados nesa avaría para podela arranxar dunha vez.  
 
Pide a palabra o Sr. Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que as súas 
preguntas van dirixidas ao Concelleiro de Obras, e pregunta si vai a facer 
algo o Concello na casa de Veigamuíños que foi cedida pola urbanización, 
onde está o Lidl, xa que se retiraron da planta alta varios mobles que había 
no seu interior e si pode dicir o motivo de dito desaloxo. 
 
Contéstalle o Sr. Neira Ojea que os mobles llos vendeu a el o propietario, 
que o chamou e lle pediu 600€ e el comproullos, que son mobles vellos. 
 
Di o Sr. Alcalde que o Concello aínda non recibiu esa casa, esa segunda fase 
da urbanización por iso os xardíns están valados e os atende o propietario, 
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que alí houbo moitos problemas, que houbo unha modificación, primeiro 
fíxose o plan parcial e despois unha urbanización por fases, que iso o 
permitía a Lei para facer o do Lidl, despois continuouse coa outra fase, 
tamén quixo facer unha modificación que levou moito tempo ata que a 
aprobou a Xunta e que ademais era razoable porque beneficiaba ao 
Concello, porque o solar que lle queda ao Concello nesa parcela edificable 
era común co propietario e entón deixouse aparte co que o Concello ten o 
seu solar e o propietario da finca ten o seu. Di que logo xurdiron problemas 
co rexistro porque cre que cambiou a normativa e tiveron varias reunións, 
que o final chegaron a un acordo pero que el agora non lle pode contestar 
máis, que preguntará o martes na Comisión de Obras en que punto está 
agora mesmo para aceptar iso, pero que mentres non se acepte iso é do 
propietario e dende logo ó Concello cédelle a casa non os mobles que hai na 
casa, que iso está claro. 
 
Di o Sr. Neira Ojea que a el o chamou o caseiro e lle di que lle vendía uns 
mobles vellos a unha rapaza, que por circunstancias os inquilinos que ten el 
coñecen ao propietario e non queren traer da casa vella mobles deles e que 
lle di que llos vende a el si lle da 600€. 
 
Di o Sr. Alcalde que ó Pleno iso non lle interesa, que quede claro que a casa, 
repite, segue sendo do dono e que en calquera caso cando entregue a casa 
non a entrega con mobles, ninguén lle vai a pedir os mobles que había na 
casa. 
 
Pregunta o Sr. Pérez Roca si o acordo de cesión non está asinado. 
 
Di o sr Alcalde que o que non pode o Sr. Pérez Roca é vir aquí e 
preguntarlle sobre un tema e que el llo saiba de memoria, que non está 
recibida a casa. 
 
Pregunta o Sr. Pérez Roca si o acordo entre o Concello e o propietario está 
feito. 
 
Di o Sr. Alcalde que non vai a discutir iso agora, que o martes lle informará 
cando teña o expediente e na próxima Comisión dará conta o Arquitecto de 
como está o tema, que el ata ese extremo non chega nos expedientes porque 
non é a súa función.           
 
Continua o Sr. Pérez Roca no uso da palabra formulando a segunda 
pregunta ao concelleiro de obras e di que na estrada que vai dende Xagoaza 
ata o Mosteiro executouse unha obra consistente nun muro de contención 
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duns 30 ou 40 metros de lonxitude e pregunta si lle pode explicar en que 
consiste, quen o fixo e canto costou. 
 
Contéstalle o Sr. Neira Ojea que cando se ía facer o asfaltado de Tremiñá a 
Casas Ferreiras, comentoulle ó aparellador municipal que por alí non 
pasaban dous coches e que ía intentar falar cos propietarios dos prados para 
ver si cedían o que era a caldeira e se facía un muro de formigón para 
ampliala. Di que falou cos propietarios e cederon o que é o oco da caldeira, 
entón entubaron os tubos e contratou a obra a unha empresa de Xagoaza por 
1.500€, que a verdade é que non quedou esteticamente moi dereito porque 
hai tres propietarios e cada un cedeu segundo vai o camiño. 
 
Di o Sr. Pérez Roca que el o viu e ten máis curvas que a estrada de 
Santigoso, que iso é unha chapuza.       
 
Di o Sr. Neira Ojea que o problema foi, como xa dixo, cos propietarios, que 
se intentou xogar un pouco coa caldeira antiga sen coller máis terreo. 
  
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr alcalde-presidente levántase 
a sesión 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 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DE 10 DE XULLO DE 
2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 10 de  xullo de 2018, 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. 
D. Aurentino Alonso Araujo. 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana. 
Dna. Diana Urdangaray Díaz. 
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 municipal D. Ana Álvarez Blanco. 
 
Antes de proceder á apertura da sesión, o Sr. Alcalde-presidente desculpa a 
non asistencia dos concelleiros D. Miguel Neira Ojea e Dna. María Irene 
Dacal Feijóo. 
 
Declarado aberto o acto polo Sr. Alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
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PARTE RESOLUTORIA 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 7 de xuño de 
2018. 
    
Pregunta o Sr. Alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
celebrada polo Pleno o día 7 de xuño de 2018, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos quince concelleiros asistentes na sesión.  
 
2º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día por maioría 
simple, proposición da Alcaldía, relativa á solicitude de subvención ao 
IDAE segundo o Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se 
regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de 
Entidades Locais que favorezan o paso dunha economía baixa en 
carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento 
Sostible 2014-2020. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde, quen di que se trata dunha cuestión xa 
comentada na Comisión de Obras e que se recibiu un requirimento do IDAE 
para subsanar a solicitude de subvención presentada polo Concello, no que 
se indicaba que debería solicitarse a subvención por acordo plenario e 
aportar unha serie de documentación e corrixir algunha cuestión da memoria 
presentada na solicitude de subvención. Di, tamén, que este requirimento foi 
o motivo de que o pleno se celebrara hoxe. 
 
Ratificada por unanimidade dos quince concelleiros asistentes a inclusión da 
proposición na orde do día, procédese pola Secretaría a dar conta de maneira 
sucinta da proposición da Alcaldía. 
 
A continuación, toma, novamente, a palabra o Sr. Alcalde quen explica que 
se teñen presentado dúas subvencións polo Concello ao IDAE, unha para a 
mellora do alumeado público e outra para actuar na Casa da Cultura por 
existir problemas na calefacción do Conservatorio, substituíndo a 
instalación actual por bombas de calor,  e para cambiar o sistema de 
alumeado existente a outro con leds o que suporá un importante aforro, 
principalmente, no escenario do teatro. Unha vez se tome o acordo, explica 
o Sr. Alcalde, debe remitirse ao IDAE, e esperar a ver si se conceden as 
subvencións. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que se trata de dúas subvencións solicitadas para a Casa da Cultura, 
unha para eficiencia enerxética na iluminación do Teatro Lauro Olmo, de 
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137.000 euros, cun tope de subvención de 109.000 euros, e outra para 
instalación de bombas de calor no Conservatorio, de 65.000 euros, cun tope 
de subvención de 52.000 euros. A isto, debe engandirse, di o concelleiro, 
outra actuación do Obradorio de Emprego no almacén do teatro Lauro 
Olmo. Di, tamén, que nos orzamentos do 2018, recentemente aprobados, 
tamén se inclúe algunha partida para a Casa da Cultura superior a 50.000 
euros para arranxar o louxado do tellado. Así mesmo, di que o ano pasado 
gastáronse 30.000 euros para cambiar o proxector ca idea de privatizar o 
salón. Todo elo, pon de manifesto, segundo o concelleiro, que a Casa da 
Cultura é un saco sen fondo, considerando el que hai outras actuacións 
prioritarias que redundarían no benestar dos veciños máis dependentes, 
coma por exemplo á construción dun centro de día. Di, tamén, que non está 
en contra de que se gaste na Casa da Cultura, pero que debería compensarse 
con outras actuacións encamiñadas ás familias dependentes. Di, amais, que 
RIADA está en contra da programación cultural que se fai no Concello, por 
ser claramente indentitaria, debendo ser máis aberta á sociedade e non a un 
nacionalismo sectario. Pese a todo, conclúe o concelleiro, votará a favor por 
tratarse de subvencións. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo vai votar a favor porque se 
trata de subvencións que motivarán a realización de obras e melloras en 
instalacións municipais e elo sempre redunda a favor dos veciños do Barco. 
 
Intervén, novamente o Sr. Alcalde, quen di, ao fío da intervención do Sr. 
García Yáñez, que pode aplicarse aquelo de “ aproveitando que o Pisuerga 
pasa por Valladolid….”,  e falar doutras cousas non relacionadas co asunto 
a tratar. Di, o Sr. Alcalde, que se trata de dúas axudas do IDAE para aforro 
enerxético e que ante elo, hai dúas opcións, ou pedilas ou non, e que se 
piden non onde haxa que gastar máis ou menos, senón onde se cre que se 
pode aforrar máis.  Así, di que si se concedera a subvención do alumeado 
público, que sería de 1.200.000 euros, subvencionándose o 80%, 
probablemente, no primeiro ano, xa se aforraría a aportación municipal ( 
200.000 euros ) quedando cartos para outras finalidades. Respecto a 
subvención da Casa da Cultura, di que debe terse en conta que o 
Conservatorio inaugurouse no ano 2003, e loxicamente debe cambiarse o 
sistema enerxético, e que estas son as cuestión a tratar, e non falarse doutras 
cousas, pois agora non toca. Non en tanto, congratúlase de que o punto vaia 
a ser aprobado por unanimidade. Matiza, tamén, que a partida para o 
arranxo do tellado da Casa da Cultura non é de 50.000 euros senón de 
30.000 euros e que posiblemente custe menos, e que tamén suporá aforro 
enerxético pois o tellado se porá con illante e se aforrará en aire 
acondicionado e calefacción.  
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Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por unanimidade dos 
quince membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
  
FEITOS: 
 
1.- A sensibilidade especial que ten para a poboación o uso racional de 
enerxías e a procura de novas fontes de enerxía calo de forma importante no 
enfoque das administracións públicas, que unanimemente están actuando 
neste campo prestando ou o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e 
eficiencia enerxética ou enerxías renovables estanse desenvolvendo na 
actualidade. O Concello de Ou Barco de Valdeorras non é alleo a esta 
inquietude realizando distintas actuacións nesta liña. 
2.- Para o desenvolvemento dos obxectivos anteriores, o IDAE establece un 
sistema de subvencións, complementario aos creados por outras entidades 
públicas relacionados con proxectos que fomenten o aforro e eficiencia 
enerxética en diferentes sectores. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS: 
 
1.- O Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión 
directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que 
favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa 
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE núm. 144 do 17 
de xuño de 2017). 
 
2.- Elaboráronse memorias achegas subscritas, fechadas e referenciadas polo 
Arquitecto Municipal. 
 
3.- Accédese a unha notificación electrónica do IDAE o 27 de xuño de 2018 
cun requirimento de subsanación de documentación no que solicitan os 
seguintes requisitos:  
“certificado do acordo do Pleno Municipal que aprobe de forma expresa 
todos e cada un dos puntos establecidos no articulo 12.4.a) do Real Decreto 
616/2017…”; “certificado emitido pola Intervención ou unidade 
administrativa que exerza as súas funcións no que se indique a disposición 
de crédito suficiente para levar a cabo as actuacións suscitadas ou o 
compromiso do Pleno Municipal de habilitar crédito suficiente para 
financiar o proxecto, segundo o apartado 4.b do artigo 12 do Real Decreto 
616/2017, do 16 de xuño…”; “Certificado enerxético do edificio existente 
asinado por técnico competente e rexistrado no rexistro do órgano 
competente….”. 
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4.- Xustifícase a urxencia desta proposta polos prazos fixados polo IDAE 
para emendar as faltas e acompañar os documentos requiridos. 
 
De acordo con todo o indicado,  ACORDAMOS: 
 
PRIMEIRO: Aprobar as actuacións que compoñen as seguintes memorias, 
subscritas e fechadas polo arquitecto municipal segundo se referencia a 
continuación: 
 
MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
 

 

Programa: Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a 
unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sosteible 
2014-2020. 
 
Medida 3. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación interior nos edificios 
municipais existentes. 
 
Título do Proxecto: Mellora da eficiencia enerxética na Casa da Cultura. 
 
Versión: 13/07/2017. 
 
Orzamento elixible: 137.091,80€ 
 
Custo subvencionable: 137.091.80€ 
 
Cuantía máxima subvencionable: 109.673,44€ 

 

 
 

Programa: Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a 
unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-
2020. 
 
Medida 17. Instalacións de aproveitamento da enerxía aerotérmica ou hidrotérmica mediante bombas de 
calor. 
 
Título do Proxecto: Mellora da eficiencia enerxética na Casa da Cultura. 
 
Versión: 12/07/2017. 
 
Orzamento elixible: 169.763€. 
 
Custo elixible: 65.149,56€. 
 
Cuantía máxima subvencionable: 52.119,65€. 
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SEGUNDO: Participar e aceptar expresamente o procedemento regulado no 
Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión 
directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que 
favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa 
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. 
 
TERCEIRO: Solicitar unha subvención para a realización das actuacións 
definidas nas memorias valoradas referenciadas anteriormente.  
O custo de execución elixible para a totalidade do proxecto, incluídas a 
medida 3 e a medida 17, é de 306.854,80 euros, o custo subvencionable é de 
202.241,36 euros, e a axuda que se solicita é de 161.793,09 euros, que 
supón o 80% do custo subvencionable, condicionado á obtención de 
cofinanciación FEDER para levala a cabo. 
 
As actuacións que compoñen o proxecto singular, de forma resumida, 
consisten en, mellora da eficiencia enerxética das instalacións de 
iluminación interior do edificio (iluminación LED, mellora da iluminación 
do escenario e instalación de sistemas de regulación da iluminación), así 
como mellóraa da eficiencia enerxética das instalacións de climatización a 
través da instalación dun sistema por bomba de calor. 
 
CUARTO: Adquirir ou compromiso de habilitar crédito suficiente para 
financiar o proxecto “Melloras Da eficiencia enerxética na Casa dá Cultura” 
incluíndo as medidas 3 e 17 do anexo 1 do Real Decreto 616/2017 no caso 
de que o mesmo resulte seleccionado nesta convocatoria (306.854,80 euros). 
A dotación presupostaria para levalo a cabo estará condicionada á obtención 
de cofinanciación FEDER. 
 
FASE DE CONTROL 
 
1º DACIÓN DE CONTA 
 
1.- Dación de conta das resolución da Alcaldía dende o núm. 366/18 ata 
o núm. 429/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 31 de maio e 
7, 14 e 21 de xuño, de 2018. 
 
A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
366/18 ata o núm. 429/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 31 de 
maio e 7, 14 e 21 de xuño, de 2018. 
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Toma a palabra o Sr. García Yáñez, quen pregunta pola resolución 
424/2018, relativa a unha factura de 5.600 euros para confeccionar os traxes 
dos reis magos, o que lle parece excesivo, preguntándose  a quen se lle 
encargou, ao taller Balenciaga polo menos…, que sería máis baratos 
mercalos no Corte Inglés ou en Zara, salvo que se fixera para promocionar 
algún taller de moda local, insistindo en que lle parece excesivo para tres 
traxes dos reis. 
 
Contesta a concelleira Dna. Margarida Pizcueta Barreiro dicindo que non 
son tres traxes senón catorce. 
 
Contesta, tamén, o Sr. Alcalde, que os traxes se compraron no Barco e non 
nun gran almacén, e que non se compran só para un ano, pois os anteriores 
duraron máis de vinte e estaban inservibles.  
 
Toma, novamente, a palabra o Sr. García Yáñez quen pregunta por unha 
factura do Conservatorio, do mes de marzo, de 2.200 euros, relativa á 
contratación dunha profesora de trompeta e frauta, chamándolle a atención 
que se contrate a dita profesora a través da empresa Producciones Musicales 
Antolín preguntándose si o Concello non é capaz de celebrar un contrato a 
tempo parcial mediante unha bolsa ou procedemento de selección. 
  
Contesta a concelleira Dna. Margarida Pizcueta Barreiro que mentres non 
hai bolsa se procede deste modo. 
 
Contesta, tamén, o Sr. Alcalde, dicindo que soe haber bolsas, aínda que non 
é fácil que as haxa para todos os instrumentos, e, as veces, algún profesor se 
pon de baixa e, se non hai bolsas, hai que tirar de empresas. Di, tamén, que 
el dende a FEGAMP falou ca Xunta para ver si pode crearse unha bolsa 
autonómica de músicos da que poidan tirar os concellos, de modo similar ao 
que agora sucede cos auxiliares de policía local, pero non é fácil, sinalando, 
que, en todo caso, non poden deixar aos alumnos sen profesor. Di, tamén, 
que o mesmo sucede en ocasións na escola infantil e na axuda a domicilio, 
onde hai bolsas, pero as veces se esgota a bolsa e hai que acudir a empresas 
para atender aos usuarios. 
 
Intervén, novamente, o Sr. García Yáñez, quen di que iso pode entendelo, 
pero que non entende outra factura do conservatorio de 363 euros para 
afinar un piano, preguntando si o afinador ven de fóra. 
 
Contesta, o Sr. Alcalde, que ven de Ponferrada. 
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Tamén intervén a concelleira Dna. Margarida Pizcueta Barreiro para dicir 
que non afina só un piano, senón que afina todos os que hai no 
Conservatorio. 
 
Continúa, o Sr. García Yáñez, quen pregunta por unha factura de 
mantemento do Bicibarco, de 300 euros do mes de marzo, sinalando que se 
trata dun servizo que non usa ninguén, que supón 3.600 euros ao ano, e que 
ao ser n servizo que non se usa sería mellor desmontalo e subastar as 
bicicletas. 
 
Contesta o concelleiro D. Aurentino Alonso Araujo que el si o usa. 
 
Contesta, tamén, o Sr. Alcalde para dicir que, efectivamente, se trata dun 
servizo que funcionou inicialmente adoptándose o sistema máis novidoso 
para retirar as bicis- vía móbil -, pero que despois deixou de funcionar e se 
usa menos do que sería desexable. Di, tamén, que espera darlle un impulso 
co plan de mobilidade e que está convencido de que hai que poñer máis illas 
de bicicletas coma por exemplo na Avenida do Bierzo ou na zona da Divina 
Pastora. Continúa dicindo que non sempre os servizos son rentables e que 
non lle parece tanto o custe do mantemento, e que, en todo caso, si o servizo 
se presta as bicicletas deben estar en boas condicións polo que deben 
manterse. 
 
2.- Dación de conta do levantamento de reparo da resolución 390/18 
recoñecemento obrigas de prestación de cine. 
 
A Presidencia da conta do levantamento de reparo da resolución 390/18 
recoñecemento obrigas de prestación de cine 
 
3.- Dación de conta das sentenzas recibidas nos procedementos 
770/2017, 33/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 73/2018 e 104/2018. 
 
A Presidencia da conta das sentenzas recibidas nos procedementos 
770/2017, 33/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 73/2018 e 104/2018. 
 
2º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

 
Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen pregunta pola acumulación de lixo 
na trincheira da RENFE por baixo das Covas, por ser un tema que xa 
denunciaron fai meses. Di que hai problemas cos contedores, pois lle da a 
sensación de que cando están cheos, a xente tira o lixo fóra. Di que deberían 
poñerse máis contedores ou poñerse unha barreira física para que non se tire 
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o lixo fora. Amais, di que o Concello debería poñerse en contacto ca 
RENFE para que limpen toda a trincheira pois poden causarse problemas de 
salubridade veciñal. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, cando hai 
problemas de suciedade, fala cunha persoa de RENFE e que se ten limpado 
e desbrozado a vía, pero que, en calquera caso, se lles reiterará que volvan 
limpar e estean máis pendentes desa zona. Di, tamén, que non cree que sexa 
un problema de falta de contedores, pois si están cheos, o lixo pode deixarse 
ao lado e non tiralo á vía e a Administración non pode gastar cartos polo 
feito de que as persoas non cumpran as súas obrigas. 
 
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando unha segunda 
pregunta dicindo que se fixo unha tala de árbores no río Mariñán, na zona de 
Xagoza, e que os veciños se queixaron, principalmente, porque se deixaron 
os restos e as árbores que non interesaban no cauce do río, o que podería 
causar algún perigo ao facer tapón na Ponte Pombeira. Pregunta o Sr. García 
Yáñez, que si dende o Concello falouse ca empresa para que deixen limpos 
os cauces e camiños despois de facer a tala.  
Continúa, o Sr. García Yáñez, ao fío do anterior, dicindo, amais, que no 
Malecón caeuse unha árbore, das que non estaban marcadas, que lle 
preocupa que se vaian talar 150 árbores, así coma que unha das persoas que 
fixo o informe para facer as talas, se meteu cos veciños que se opoñen a tala 
de árbores, opción tan democrática e válida coma outra calquera. Di, tamén, 
que mesmo se meteu con el e que insultou e coaccionou a unha compañeira 
de RIADA, polo que conclúe que hai que saber a quen se lle piden os 
informes e que non poden pedírselles a persoas fascistas no seu 
comportamento, pois discrepar é un proceso democrático e non se pode 
coaccionar aos veciños. Di, finalmente, que, amais, se trata dun informe 
feito por un axente forestal, cando, ao seu xuízo, debería facerse por un 
enxeñeiro forestal ou similar, solicitando ao Concello que tome cartas no 
asunto. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que lle parece mal que se produzan eses feitos 
relatados, pois el tamén defende a discrepancia coma valor democrático. 
Di, tamén, que por fin está en marcha a limpeza de toda a ribeira do río 
adxudicada por Confederación, que se vai a producir unha tala de 
muchísimos chopos, non tanto no Salgueiral coma augas abaixo cara o 
Polígono, por ser unha necesidade para a evacuación de augas no caso de 
crecidas, e que os días que se explicou á empresa o que había que talar, 
amais do persoal do distrito forestal estaban os enxeñeiros de 
medioambiente da Confederación quen son quen toman as decisións.  



 
 

 

 

10 
 

Di, tamén, a modo de exemplo, que Vigo tomou a decisión de eliminar 
todos os chopos da cidade, pois é unha árbore sen valor medioambiental en 
zona urbana e con perigo de caída, e que o que se pretende non é talar todas 
as árbores do Malecón, senón ir substituíndo, paulatinamente, todos os 
chopos por outras árbores de ribeira que esteticamente serán mellores e máis 
seguras.  
 
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando un rogo, 
sinalando que, rematouse a obra de asfaltado, pola marxe dereita do 
Mariñán ata Xagoza, quedando un espazo moi amplo sen protección na 
ponte do Mosteiro, dicindo que sería conveniente poñer un gardarailes. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que se trata dunha obra que quedou moi ben, pero 
que, en todo caso, irá a mirar. 
 
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando unha terceira 
pregunta e di que seguimos con inundacións no subterráneo de Veigamuíños 
ante a mínima tormenta, dicindo que sería conveniente adoptar unha 
solución definitiva coma sería crear un depósito anti tormentas, que, amais, 
permita utilizar a auga para o rego, pois as solucións parciais non están 
dando resultado, preguntándolle ao Sr. Alcalde si non pensa que sería 
adecuado pedir un estudo para a construción dun depósito anti tormentas 
 
Contesta o Sr. Alcalde que xa se están a facer estudos polo responsable da 
área de medioambiente da Deputación de Ourense ( responsable da estrada ) 
e pola enxeñeira xefa de infraestruturas e que eles teñen varias solucións sen 
que exista só unha boa e definitiva. Explica, o Sr. Alcalde, previamente, que 
o problema tecnicamente está detectado, e consiste en que, aínda que as 
dúas bombas de achique funcionan, estas botan auga, e si ven auga por todas 
partes os colectores entran en carga e a propia auga que se bombea 
contribúe a elo, e ao entrar en carga a auga non sae e volve para atrás. 
Di, tamén, que o depósito antitormentas proposto polo Sr. García Yáñez 
podería non resolver o problema, pois este ten unha capacidade limitada e 
unha vez cheo rebosaría. Continúa dicindo, que a mellor solución sería 
derivar as augas bombeadas ao arroio Mariñan, pero non é factible pois a 
Confederación  non permite que as primeiras augas de choiva vaian aos 
arroios sen pasar por un pozo de tormentas pois traen contaminación. Por 
elo, continúa dicindo, que se están a tratar dúas solucións principais: poñer 
catro bombas en vez de dúas, e que un primeiro grupo bombee ao colector e, 
transcorrido un tempo, un segundo grupo bombee ao río, ou ben facer un 
pozo de tormentas na zona do río e que se bombee todo a ese pozo de 
tormentas. Di, tamén, que se teñen barallado outras solucións, coma facer un 
bypass no colector ou facer un segundo colector paralelo ao río ata o tanque 
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de tormentas na desembocadura do Mariñán…. Conclúe dicindo que se fará 
un estudo definitivo, que terá ser que analizado pola Confederación, pois en 
último caso as augas van ao río, pero que por moi definitivo que sexa o 
estudo, algún día se atascará a estrada. 
 
Intervén o Sr. García Yáñez quen, ao fío da proposta do pozo de tormentas, 
di que quere aclarar que o feito de que exista o pozo en ningún caso supón 
que as bombas deixen de traballar e de sacar auga. 
 
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando unha cuarta 
pregunta dicindo que hai malestar nos veciños de Veigamuíños co proxecto 
de recuperación do muíño de Pontepombeira, pois non está ben plantexado, 
sendo necesario ampliar a estrada de acceso a Xagoza por ser estreitas as 
curvas; e que si o Concello esta pola labor de recuperar o muíño, hai un 
veciño disposto a doar ao Concello outro muíño, que está enteiro e con 
todas as partes, a só 50 m. daquel, considerando que sería conveniente 
estudar a posibilidade de recuperar un muíño enteiro e non unhas paredes 
como sería o caso do outro muíño e arranxar as dúas curvas tan estreitas do 
acceso a Xagoaza.   
 
Contesta o Sr. Alcalde que se tratará duns veciños que non están de acordo 
fronte a outros que levan pedindo ao equipo de goberno, reiteradamente, que 
recuperen aquel muíño, e que esa é a razón para levar a cabo a recuperación, 
pois eles tamén responden ás demandas veciñais.  
Di, tamén, que o proxecto está limitado pola Confederación, que non 
permite entrar no cauce do río e rematar integramente o muíño e que 
tampouco permitiría ensanchar ningunha estrada. Di, non obstante, que si 
hai un veciño que quere doar un muíño, estarían encantados de aceptalo 
pero que se trataría doutro proxecto distinto. 
 
Continua o Sr. García Yáñez no uso da palabra formulando un rogo, dicindo 
que no Concello hai un problema xeral de lixo e desbroces, existindo 
algunhas zonas que debería desbrozarse e adecentarse de inmediato coma a 
franxa de RENFE sobre a rúa Ramón y Cajal, a zona do albergue de 
Xagoza, a pista de Raxoá, a subida a Xagoza baixo o túnel da N-120, o 
aparcamento da RENFE na estación… . 
 
Contesta o Sr. Alcalde que este ano estase a desbrozar e aos 20 días volve 
haber herba pois segue chovendo e facendo calor e así é difícil, pero que 
nuns 15 días todo estará feito. 
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Pide, a continuación,  a palabra o voceiro do Partido Popular, D. Arsenio 
Moldes Gómez, quen pregunta si xa empezaron as obras de reforma da 
piscina climatizada municipal, caso contrario, cando empezarán, e canto 
durarán. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que non empezaron, que en canto estean os proxectos 
se levarán á comisión de obras para que se coñezan, que decidiuse traballar 
por un lado cun estudo económico e de viabilidade da concesión que se lle 
encargou a unha empresa e por outro lado, desdobrar as reformas en dous 
proxectos, un de obra e outro de instalacións, para axilizar o proceso, 
estimando que antes de finais de xullo, estará toda a documentación para 
poder  sacar inmediatamente o concurso. Di, tamén, que deu  a orde de que 
se simultanée obra e concesión, aínda que ca nova lei de contratos e a 
necesidade de adaptar os pregos podería demorarse un pouco, se ben a 
intención e que se tramite canto antes. 
 
Continúa D. Arsenio Moldes Gómez quen formula un rogo, dicindo  si pode 
cambiarse o grifo da fonte  que hai na rotonda do polígono, pois está moi 
duro, e a xente golpéao con pedras e pode romper. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que así se fará. 
 
Pide, a continuación, a palabra o concelleiro D. Enrique Pérez Roca quen di 
que fai dous ou tres meses pediulle ao concelleiro de obras que se arranxara 
un banco no parque infantil de Veigamuíños e que ao día de hoxe segue 
igual. Di, tamén, que hai unha gaia no mesmo parque que supón un perigo 
para os nenos que usan o columpio. 
 
Contesta o Sr. Alcalde que se limpou o parque pero que non pode responder 
porque non se arranxou o banco, pero que  llo trasladará ao concelleiro para 
que se faga, e ao servizo de xardíns o tema da gaia para que se corte de 
inmediato. 
  
E non habendo máis asuntos que tratar, polo sr alcalde-presidente levántase 
a sesión sendo as 19:55 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 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 6 DE SETEMBRO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 6 de setembro de 2018, 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. 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 

 
Non asisten o concelleiro D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana e a 
concelleira Dna. Diana Urdangaray Díaz, quedando inxustificadas as 
ausencias. 
 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre o interventor 
accidental D. Hortensio David Míguez Flores (Resolución da Dirección 
Xeral de Administración Local do 12 de decembro de 2017).   
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Declarado aberto o acto polo señor   alcalde-presidente, logo de desculpar as 
ausencias dos concelleiros D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana e 
Dna. Diana Urdangaray Díaz. 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 10 de xullo de 
2018. 
    
Pregunta o señor   alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 10 de xullo de 2018, ao non formularse 
algunha observación, a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos quince concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Previa ratificación da súa inclusión na orde do día: modificación da 
Ordenanza Fiscal reguladora do I.C.I.O. para engadir determinadas 
bonificacións. 
 

Di o señor Alcalde que primeiramente hai que ratificar a inclusión na orde 
do día do asunto porque á hora da convocatoria faltaba o ditame da 
Comisión de Facenda, que tivo lugar o pasado luns ás trece horas, e non 
dera tempo a incluílo antes da convocatoria da sesión, que como xa explicou 
na Comisión, non ten dúbida de que o asunto é unha corrección de erros que 
entraría dentro dese concepto, porque  cando se aprobou a modificación da 
ordenanza no mes de decembro refundiuse o texto novo e volveuse a 
publicala toda de novo, e que nesta semana déronse conta de que faltaban 
dous apartados do artigo 6 que foran eliminados por erro e que como había 
este Pleno o lóxico é corrixilo canto antes, e incorporar eses dous parágrafos 
ao texto completo da Ordenanza. Di que ese foi o motivo polo que se fixo 
todo tan rapidamente, para non perder un mes ata a convocatoria do 
próximo Pleno. 
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, pola Alcaldía faise lectura 
da proposición presentada, facendo fincapé nos apartados c) e d) do artigo 6 
da Ordenanza fiscal, e que copiada literalmente di: 
 
" MEMORIA-PROPOSTA DA MODIFICACIÓN PARCIAL DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO). 
Antecedentes. 
1ª Logo de ver o texto refundido da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto 
sobre construcións, instalacións e obras (ICIO), BOP Ourense nº 101, do 04 
de maio de 2018. 
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2ª Logo de ver que, por erro na tramitación da aprobación do texto 
refundido, foron eliminados os apartados c) e d) do artigo 6 da Ordenanza 
Fiscal, no que se regulan as bonificacións por aproveitamento térmico ou 
eléctrico da enerxía solar e por supresión de barreiras arquitectónicas.  
Consideracións legais e técnicas. 
1ª Logo de ver as competencias locais recoñecidas nos artigos 133.2, 137, 
140 e 142 da Constitución Española, os artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os artigos 15 e seguintes e 
artigos 100 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais.  

PROPOÑO 
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte modificación do artigo 6 da Ordenanza 
Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras 
(ICIO) aos efectos de corrixir o erro, aprobación polo Pleno do Concello do 
novo texto refundido de dita Ordenanza Fiscal e publicación do mesmo no 
BOP de Ourense: 
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA ACTUAL 
 
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, instalacións 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 rexe 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 
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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. 
- 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 
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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  
 
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 
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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 artigo non se poderán aplicar ou 
gozar simultaneamente. 
 
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 momento de presentar a declaración responsable ou comunicación 
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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. 
 
 
ORDENANZA PROPOSTA 
 
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, instalacións 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 rexe 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 
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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. 
- 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  
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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  
 
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 



 
 

 

 

10 
 

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. 
 

C) Aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. 
 
Establecese unha bonificación do 75% na cota do imposto, a favor das 
construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o 
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para o aproveitamento 
térmico ou eléctrico da enerxía solar para o autoconsumo da edificación á 
que se vinculan. Para acada-la bonificación é obrigatorio que estes sistemas 
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inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da 
administración competente. Esta bonificación na cota aplicarase só á 
porcentaxe que a enerxía solar cubra sobre o total da enerxía necesaria para 
o funcionamento da edificación. É requisito imprescindible que esa 
porcentaxe sexa cando menos do 20% da enerxía total requirida pola 
edificación. 
 
A solicitude de bonificación deberá acompañala o suxeito pasivo dun 
informe respecto ó cumprimento das condicións establecidas na presente 
Ordenanza. 
 
A efectos da súa tramitación interna, a solicitude será obxecto de informe-
proposta polos servizos urbanísticos do Concello no relativo ó cumprimento 
do previsto nesta ordenanza. Fiscalizada a proposta pola Intervención, será 
resolta pola Alcaldía. 
 

D) Supresión de barreiras arquitectónicas. 
 
Establécese unha bonificación do 90% na cota de imposto, en tódalas obras 
que se realicen en calquera edificio encamiñadas a suprimir barreiras 
arquitectónicas. 
 
A solicitude de bonificación deberá acompañala o suxeito pasivo dun 
informe respecto ó cumprimento das condicións establecidas na presente 
ordenanza. 
 
A efectos da súa tramitación interna, a solicitude será obxecto de informe-
proposta polos servizos urbanísticos do Concello no relativo ó cumprimento 
do previsto nesta ordenanza. Fiscalizada a proposta pola intervención, será 
resolta pola Alcaldía. 
 
2- As bonificacións reguladas no presente artigo non se poderán aplicar ou 
gozar simultaneamente. 
 
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 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 
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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. 
 
O Barco, a 28 de agosto de 2018. 
O ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.". 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o señor García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que como xa fixo na Comisión el pon o 
inconveniente de que si é un cambio ou modificación da ordenanza fiscal, 
habería que mirar si empeza a funcionar esa modificación a partir do 1 de 
xaneiro e que parece ser que non é así, que as bonificacións parécenlle 
lóxicas, pero que o leva a pensar que o problema de modificar unha 
Ordenanza e esquecerse de certas cousas é que a administración do Concello 
non funciona, pois non é a primeira vez, e non funciona por falta de persoal, 
sobre todo na sección de Secretaría, que había dous funcionarios e un está 
xubilado e o outro de baixa e non se arranxou isto, o que repercute na vida 
cotiá do Concello, como xa pasou, tamén por falta de persoal, coa avogada 
do CIM cando solicitou poder exercer fóra do Concello e nun primeiro 
momento foi desfavorable e tres meses despois houbo que facer 
modificacións para conceder o dobre traballo, e que tamén pasa cos 
problemas cando hai contratos ou oposicións que houbo que modificar a 
posteriori ante reclamacións previas aos exames. Di o voceiro que lle 
gustaría que o Grupo de Goberno fixera un esforzo por ir cubrindo estas 
prazas que son fundamentais para que o Concello funcione, que tamén 
podería falar doutras seccións ou negociados como as de xardíns ou as de 
obras que están sustentados por empresas externas. Remata dicindo o señor 
García Yáñez que se non funciona ben Secretaría, é dicir que non funcione ó 
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día, non se resolven os problemas, ó único que se fai é resolvelos fóra de 
prazo. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o señor Moldes Gómez, quen di que xa viron esta modificación na 
Comisión, xa se debateu e que as bonificacións lles parecen lóxicas e 
normais e que o seu voto vai ser a favor.   
      
Di o señor Alcalde que vai a haber unha Comisión de Persoal en canto 
pasen as Festas do Cristo para tomar determinadas decisións de urxencia, 
porque a Lei di o que di e hai moitos problemas para cubrir as prazas, pero 
que mentres non se cambie iso na administración hai un problema real que 
ven duplicado polo exceso de normativas novas que van saíndo e que fan 
que cousas que antes non se facían agora hai que facelas polo que retrasa 
aínda máis a xestión de calquera expediente, que en calquera caso este tema 
non ten que ver, que houbo alguén que escribiu todo ese texto e mandoullo 
para publicar ao BOP, que iso se fixo en prazo e forma, pero por erro 
faltaban dous apartados que non se copiaron e remata dicindo que sendo 
certo o que di o señor García Yáñez o que lles ocupa nestes momentos non 
foi realmente por iso. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda:     
 
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte modificación do artigo 6 da 
Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, 
Instalacións e Obras (ICIO) aos efectos de corrixir o erro, aprobación 
polo Pleno do Concello do novo texto refundido de dita Ordenanza 
Fiscal e publicación do mesmo no BOP de Ourense: 
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA ACTUAL 
 
Artigo 6. Bonificacións, tramitación. 
 

C) Especial interese social e de fomento do emprego zonas 
industriais. 
 

1.-Establécese unha bonificación do 95% da cota do imposto, a favor das 
construcións, instalacións 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. 
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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 rexe 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. 
- 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 
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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. 
 

D) 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 
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simple do Pleno da Corporación como de especial interese histórico-artístico 
e cultural  
 
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. 
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-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 artigo non se poderán aplicar ou 
gozar simultaneamente. 
 
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 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. 
 
 
ORDENANZA PROPOSTA 
 
Artigo 6. Bonificacións, tramitación. 
 

E) Especial interese social e de fomento do emprego zonas 
industriais. 
 

1.-Establécese unha bonificación do 95% da cota do imposto, a favor 
das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas pola 
maioría simple do Pleno da Corporación como de especial interese ou 
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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 rexe 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. 
- A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa de 
que se cumpren os requisitos previstos no presente apartado. 
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- 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 
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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. 
 

F) 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  
 
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. 
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-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. 
 

G) Aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. 
 
Establecese unha bonificación do 75% na cota do imposto, a favor das 
construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para 
o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para o 
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para o 
autoconsumo da edificación á que se vinculan. Para acada-la 
bonificación é obrigatorio que estes sistemas inclúan colectores que 
dispoñan da correspondente homologación da administración 
competente. Esta bonificación na cota aplicarase só á porcentaxe que a 
enerxía solar cubra sobre o total da enerxía necesaria para o 
funcionamento da edificación. É requisito imprescindible que esa 
porcentaxe sexa cando menos do 20% da enerxía total requirida pola 
edificación. 
 
A solicitude de bonificación deberá acompañala o suxeito pasivo dun 
informe respecto ó cumprimento das condicións establecidas na 
presente Ordenanza. 
 
A efectos da súa tramitación interna, a solicitude será obxecto de 
informe-proposta polos servizos urbanísticos do Concello no relativo ó 
cumprimento do previsto nesta ordenanza. Fiscalizada a proposta pola 
Intervención, será resolta pola Alcaldía. 
 

H) Supresión de barreiras arquitectónicas. 
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Establécese unha bonificación do 90% na cota de imposto, en tódalas 
obras que se realicen en calquera edificio encamiñadas a suprimir 
barreiras arquitectónicas. 
 
A solicitude de bonificación deberá acompañala o suxeito pasivo dun 
informe respecto ó cumprimento das condicións establecidas na 
presente ordenanza. 
 
A efectos da súa tramitación interna, a solicitude será obxecto de 
informe-proposta polos servizos urbanísticos do Concello no relativo ó 
cumprimento do previsto nesta ordenanza. Fiscalizada a proposta pola 
intervención, será resolta pola Alcaldía. 
 
2- As bonificacións reguladas no presente artigo non se poderán aplicar 
ou gozar simultaneamente. 
 
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 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. 
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3º Ditame da Comisión Especial de Contas relativo á bonificación 
solicitada no ICIO por José Rodríguez Peñín. 
 

Dáse conta de maneira sucinta do ditame da comisión informativa de 
Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 3 de setembro de 
2018. 
 

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

Aprobar o ditame da comisión informativa de 3 de setembro de 2018. 
 
 
4º Ditame da Comisión Especial de Contas relativo á bonificación 
solicitada no ICIO por Forestación Galicia S.A. 
 
 

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

Aprobar o ditame da comisión informativa de 3 de setembro de 2018. 
 
5º Ditame da Comisión Especial de Contas relativo á bonificación 
solicitada no ICIO por Ricardo Manuel Pérez 
 
 

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

Aprobar o ditame da comisión informativa de 3 de setembro de 2018. 
 
6º Ditame da Comisión Especial de Contas relativo á bonificación 
solicitada no ICIO por María del Carmen Prieto Ramos. 
 
 

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

Aprobar o ditame da comisión informativa de 3 de setembro de 2018. 
 
 



 
 

 

 

24 
 

7º Ditame da Comisión Especial de Contas relativo á bonificación 
solicitada no ICIO por Comunidade de Propietarios Marcelino Suárez, 
núm. 35. 
 

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

Aprobar o ditame da comisión informativa de 3 de setembro de 2018. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

Di o señor Alcalde que o voceiro do Partido Socialista presentou unha 
moción da que teñen copia os voceiros municipais. 
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos quince membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 
"MOCION MUNICIPAL A PROL DA REGULARIZACIÓN DA 
EDUCACIÓN SOCIAL. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A profesión da Educador/a Social adquire rango universitario en 1991, coa 
publicación do Real Decreto 1420/1991, que xorde despois dunha ampla 
mobilización social reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional en 
desenvolvemento das políticas sociais e educativas. 
A figura da Educadora e do Educador Social en Galicia e en España é froito da 
combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores 
especializadas/os, as animadoras e animadores socioculturais e as educadoras e 
educadores de persoas adultas, todas elas diferentes pero converxentes, na medida 
en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da 
alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación 
profesional, do desenvolvemento comunitario, etc. 
Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción, asumindo unha 
amplitude de funcións que evolucionaron e matizáronse nas últimas décadas co fin 
de construír unha identidade profesional da Educación Social. A súa rápida 
expansión é o reflexo do carácter dinámico, socializador e de transformación social 
da figura da Educadora e do Educador Social. 
O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de 
Educación Social tras a aprobación do Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, 
polo cal se establece o Título Universitario Oficial de Diplomatura en Educación 
Social, proporcionando de esta maneira a formación profesional básica ás/aos 
futuras/os profesionais, a través da adquisición de capacidades, funcións e 
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competencias adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a 
Educación Social está chamada a actuar. 
Como profesión de carácter pedagóxico que desenvolve a súa actividade nunha 
gran variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse 
un amplo discurso, froito da rica experiencia das/os profesionais e a súa 
confluencia co mundo académico universitario, ao que debemos engadir, o 
desenvolvemento das estruturas de participación e regulación da profesión, con 
colexios profesionais de Educación Social en practicamente todas as Comunidades 
Autónomas (en Galicia dende o 2001), así como a creación do Consejo General de 
Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales, no ano 2006. 
A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servizos sociais nun 
Estado Social e Democrático de Dereito  xa que a súa intervención garante dereitos 
tan básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xustiza social. As/os 
profesionais da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de 
socialización que é clave para acadar unha sociedade máis equitativa, así como 
para conseguir o dereito ao desenvolvemento persoal que teñen as persoas 
destinatarias da súa intervención. Melloran competencias e aptitudes, promocionan 
a autonomía e independencia, preveñen  e compensan déficits e inadaptacións 
sociais, favorecen a participación activa das persoas en grupos así como a creación 
do tecido social e asociativo, promoven o traballo comunitario.... numerosas e 
indispensables funcións nunha intervención social sobre a base da educación e da 
aprendizaxe. 
O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación, e dos servizos 
sociais, é clave para completar o abanico de disciplinas que desde distintas 
perspectivas permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores 
clave como é o dos menores e as familias. 
Non obstante, pese a innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento 
da profesión como tal cuns estudos universitarios que a avalan e un colexio 
profesional que a representa, a falta de regularización da educación social fai que 
non estean claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas 
entidades privadas como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que con 
frecuencia se asignen a outras/os profesionais do ámbito social, funcións propias 
das educadoras e educadores sociais. 
Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regulación da 
profesión da Educación Social como instrumento que visibilice, dignifique e 
reivindique o seu papel como axente de cambio na nosa sociedade. 
O colectivo de educadoras e educadores sociais, así como outras cidadás e 
cidadáns, teñen presentado multitude de solicitudes de petición de regularización 
da profesión de Educación Social a través dunha lei. Moitas entidades e 
institucións manifestaron tamén o seu apoio a esta iniciativa, entre os que se pode 
mencionar a modo de exemplo a Deputación de Jaén, Deputación de Sevilla, 
Deputación de Córdoba, Deputación de Almería, Deputación de Cádiz, Deputación 
de Segovia, Deputación de León, Deputación de Valladolid, Cabildo de Gran 
Canaria, Universidade de Estremadura, Facultade de Educación da Universidade de 
Salamanca, Facultade de Educación do Campus de Ourense (Universidade de 
Vigo), Parlamento de Navarra, Cortes de Aragón, así como numerosos concellos 
nas diferentes comunicades autónomas. 
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Por todo isto, é polo que se adoptan os seguintes: 
 

ACORDOS 
 

1. Instar á Xunta de Galicia á Regularización da Profesión da Educación Social en 
Galicia a través dunha Lei Galega de Profesionalización da Educación Social. 
2. Instar á Presidencia do Goberno de España a desenvolver unha Lei de 
Regularización da profesión de Educación Social, a nivel estatal." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o señor   García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que esta moción que presenta o PSOE é a que lle 
pasaron ao seu Grupo, que a idea era a de presentar unha declaración  
institucional, que como xa dixo a el non lle parecía motivo dunha 
declaración institucional que era mellor presentar unha moción, porque unha 
declaración institucional ten que ter un contido moito máis amplo para os 
veciños. Di que o seu Grupo quere considerar que os educadores e as 
educadoras sociais deben ter maior recoñecemento tanto social como 
institucional, sobre todo pola labor que desempeñan entre os sectores máis 
desfavorecidos da sociedade, que o seu Grupo está a favor de reclamar á 
Xunta e ó Goberno Central as correspondentes leis que regularicen esta 
recente profesión, pero que pensan que a Moción presentada, pero que tal e 
como está redactada a moción leva aparellado unha defensa exclusivamente 
corporativa que intenta controlar unha parte importante dos nichos de 
traballo da cada vez maior necesidade especial que na súa maioría realizan 
os Concellos, que o corporativismo basease no monopolio de representación 
coa finalidade de reservarse espazo de traballo e defenderse de posibles 
competidores, que cre que para a asistencia social hai moitas profesións e 
que o traballo de todas elas reverten nunha mellor atención, nun mellor 
servizo aos veciños e veciñas, e que os traballadores sociais, os psicólogos, 
os mestres, os médicos de familia, os pediatras, e outros profesionais son 
algunhas destas profesións que xa veñen desempeñando unha gran labor sen 
intentar impedir a entrada de competidores do que tamén poderían 
considerar do seu exclusivo acto. Afirma o señor García Yáñez que, á vista 
do dito, o seu Grupo quere propoñer ao Grupo de Goberno unha pequena 
emenda, que sen tocar os acordos suprima no parágrafo 5º a seguinte liña: 
"Este descoñecemento implica que con frecuencia se asignen a outras/os 
profesionais do ámbito social, funcións propias das educadoras e educadores 
sociais", que cre que é marcarse ámbitos de traballo que exclúen a outros 
profesionais. 
 
Pola Secretaría advírtese que segundo o Regulamento Orgánico Municipal 
soamente se admitirán emendas orais, cando teñan por finalidade emendar 
erros materiais, incorreccións técnicas ou semánticas ou simples omisións e 
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que de presentala durante a mesma sesión, será preciso presentar a emenda 
por duplicado dando unha copia ao alcalde e outra copia á secretaría. 
 
 
Di o señor   Alcalde ao señor    García Yáñez que si todo o que dixo o ten 
escrito que llo traslade ao Secretario, para podelo incluír na acta e que tamén 
cando se traia ao Pleno un texto escrito largo se pase por correo electrónico 
ao día seguinte para non ter que copialo ó facer a acta. 
 
Di o señor  García Yáñez que cando presenta mocións ou escritos llos pasa 
ao día seguinte por correo electrónico ó funcionario que pasa as actas. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o señor   Moldes Gómez, quen di que o seu Grupo está de acordo en que os 
educadores sociais fan unha labor importante, que axudan, protexen e 
apoian ás persoas vulnerables, que eses profesionais interveñen en diferentes 
contornas acompañando ás persoas por exemplo para facer trámites 
administrativos ou axudando na protección da infancia, que por todo iso o 
voto do seu Grupo vai ser a favor.   
 
Sometida a votación a emenda presentada polo Grupo Mixto é aprobada por 
unanimidade dos quince membros asistentes, suprímese da moción o 
seguinte parágrafo: "Este descoñecemento implica que con frecuencia se asignen 
a outras/os profesionais do ámbito social, funcións propias das educadoras e 
educadores sociais". 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, ACORDA aprobar a moción transcrita tal 
e como segue: 
 
"MOCION MUNICIPAL A PROL DA REGULARIZACIÓN DA 
EDUCACIÓN SOCIAL. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A profesión da Educador/a Social adquire rango universitario en 1991, coa 
publicación do Real Decreto 1420/1991, que xorde despois dunha ampla 
mobilización social reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional en 
desenvolvemento das políticas sociais e educativas. 
A figura da Educadora e do Educador Social en Galicia e en España é froito da 
combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores 
especializadas/os, as animadoras e animadores socioculturais e as educadoras e 
educadores de persoas adultas, todas elas diferentes pero converxentes, na medida 
en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da 
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alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación 
profesional, do desenvolvemento comunitario, etc. 
Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción, asumindo unha 
amplitude de funcións que evolucionaron e matizáronse nas últimas décadas co fin 
de construír unha identidade profesional da Educación Social. A súa rápida 
expansión é o reflexo do carácter dinámico, socializador e de transformación social 
da figura da Educadora e do Educador Social. 
O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de 
Educación Social tras a aprobación do Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, 
polo cal se establece o Título Universitario Oficial de Diplomatura en Educación 
Social, proporcionando de esta maneira a formación profesional básica ás/aos 
futuras/os profesionais, a través da adquisición de capacidades, funcións e 
competencias adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a 
Educación Social está chamada a actuar. 
Como profesión de carácter pedagóxico que desenvolve a súa actividade nunha 
gran variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse 
un amplo discurso, froito da rica experiencia das/os profesionais e a súa 
confluencia co mundo académico universitario, ao que debemos engadir, o 
desenvolvemento das estruturas de participación e regulación da profesión, con 
colexios profesionais de Educación Social en practicamente todas as Comunidades 
Autónomas (en Galicia dende o 2001), así como a creación do Consejo General de 
Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales, no ano 2006. 
A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servizos sociais nun 
Estado Social e Democrático de Dereito  xa que a súa intervención garante dereitos 
tan básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xustiza social. As/os 
profesionais da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de 
socialización que é clave para acadar unha sociedade máis equitativa, así como 
para conseguir o dereito ao desenvolvemento persoal que teñen as persoas 
destinatarias da súa intervención. Melloran competencias e aptitudes, promocionan 
a autonomía e independencia, preveñen  e compensan déficits e inadaptacións 
sociais, favorecen a participación activa das persoas en grupos así como a creación 
do tecido social e asociativo, promoven o traballo comunitario.... numerosas e 
indispensables funcións nunha intervención social sobre a base da educación e da 
aprendizaxe. 
O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación, e dos servizos 
sociais, é clave para completar o abanico de disciplinas que desde distintas 
perspectivas permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores 
clave como é o dos menores e as familias. 
Non obstante, pese a innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento 
da profesión como tal cuns estudos universitarios que a avalan e un colexio 
profesional que a representa, a falta de regularización da educación social fai que 
non estean claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas 
entidades privadas como no terceiro sector.  
Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regulación da 
profesión da Educación Social como instrumento que visibilice, dignifique e 
reivindique o seu papel como axente de cambio na nosa sociedade. 
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O colectivo de educadoras e educadores sociais, así como outras cidadás e 
cidadáns, teñen presentado multitude de solicitudes de petición de regularización 
da profesión de Educación Social a través dunha lei. Moitas entidades e 
institucións manifestaron tamén o seu apoio a esta iniciativa, entre os que se pode 
mencionar a modo de exemplo a Deputación de Jaén, Deputación de Sevilla, 
Deputación de Córdoba, Deputación de Almería, Deputación de Cádiz, Deputación 
de Segovia, Deputación de León, Deputación de Valladolid, Cabildo de Gran 
Canaria, Universidade de Estremadura, Facultade de Educación da Universidade de 
Salamanca, Facultade de Educación do Campus de Ourense (Universidade de 
Vigo), Parlamento de Navarra, Cortes de Aragón, así como numerosos concellos 
nas diferentes comunicades autónomas. 
Por todo isto, é polo que se adoptan os seguintes: 
 

ACORDOS 
 

1. Instar á Xunta de Galicia á Regularización da Profesión da Educación Social en 
Galicia a través dunha Lei Galega de Profesionalización da Educación Social. 
2. Instar á Presidencia do Goberno de España a desenvolver unha Lei de 
Regularización da profesión de Educación Social, a nivel estatal." 
 
 
2º) DACIÓN DE CONTA 
 

1.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 430/18 ata 
o núm. 571/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 28/6, 12/7, 2/8, 
17/8 e 23/8 de 2018. 
 

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. 302/18 ata o núm. 365/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 26 de abril e 3, 10 e 25 de maio de 2018. 
 
Pide a palabra o señor García Yáñez para dicir que a el lle chama a atención 
as resolucións números 435/18 e 551/18, que son sancións por importe de 
600€ e 144€  ao Concello por parte da Confederación Hidrográfica Miño-
Sil, que non se especifica na Resolución a que son debidas as sancións, que 
igual é porque se permitiu talar as árbores. 
 
Di o señor   Alcalde que non o sabe exactamente, que o próximo martes na 
Comisión de Obras pasaralle información sobre iso, que pola tala das 
árbores seguro que non é. 
 
O señor García Yáñez pregunta pola resolución 434/18, e pregunta si se fixo 
algunha xestión a través da FEGAMP para que non se traian facturas tan 
atrasadas. 
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Di o señor Alcalde que iso non é cuestión de facer xestións pois facturas 
atrasadas existirán sempre, que a xestión que se está facendo, que é a máis 
importante de todas, é preparar a documentación para asumir o contrato que 
teñen as eléctricas, entre elas Gas Natural, coa FEMP, que espera que nun 
mes máis ou menos terase todo feito e se pase a ter unha única factura cada 
mes, aínda que non sabe si iso implicará que nesa única factura queden sen 
ler contadores ou CUPS sen ler e polo tanto veñan, por exemplo, en marzo 
lecturas de decembro, que ten dúbidas, porque a lei é clara nese sentido. Di 
que o importante é que  en vez de ter todos os meses 120 ou 130 facturas se 
teña unha, o que facilitará moito o traballo de fiscalización e de control. 
 
Di o señor García Yáñez que agora que o PSOE goberna no estado central e 
que parece ser que a electricidade estes días subiu un 9, un 10 ou un 11%  e 
que a ministra correspondente dixo que ía a propoñer unha Lei a debate 
antes de final de ano, é un momento para incidir non só na electricidade 
senón tamén na xestión de como chega a electricidade aos Concellos, que a 
FEGAMP podería aproveitar en expoñer este problema para que se poda 
facer unha lei que facilite a vida dos Concellos, que as facturas agora veñen 
con oito meses de retraso pero no anterior Pleno viñan con máis dun ano e 
que tería que se unha nova Lei que resolva, sobre todo, os problemas dos 
usuarios e das entidades.  
  
 
2.- Dación de conta das sentenzas recibidas nos seguintes 
procedementos: P.O. 35/2018  
 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos P.O. núm. 55/2018, 
57/2018 e 65/2018, cuxa documentación estivo a disposición dos 
concelleiros. 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o Señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que a 
primeira refírese ás Festas do Cristo, que é un rogo e unha pregunta, que a 
pregunta ocorréuselle agora ó recibir o programa das Festas e é si se pode 
saber en que imprenta se elaborou este programa, porque no programa non o 
pon e iso lle preocupa pois o rumor que hai na rúa é que non estea impreso 
no Barco nin en Valdeorras.  
 
Fai uso da palabra a Concelleira Delegada de Cultura, a señor  a. Pizcueta 
Barreiro quen di que non está impreso no Barco porque o deseñador do 
programa e un dos coautores do cartel e lle pediu a ela si se podería 
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imprimir na imprenta onde traballa porque para el era importante ter o 
control de todo o proceso, tanto da maquetación como da impresión. 
 
Di o señor García Yáñez que el non pon en cuestión o traballo do deseñador 
pero que hoxe en día existe internet porque casa mal co discurso do Alcalde 
que defende o pequeno comercio do Barco e de Valdeorras, que estas cousas 
si que as pode dar directamente o alcalde porque non costan moito pero si 
que dá unha mala imaxe con respecto á pequena industria, aos autónomos 
do Barco que son os que pagan os impostos municipais, que el traballa con 
deseñadores gráficos de fóra e por internet non teñen ningún problema de 
enviar o traballo a calquera imprenta e controlan a edición e controlan todo, 
que un deseñador gráfico o que fai é o deseño, a imprenta se busca onde se 
quere  e que casa mal co discurso do alcalde e da concelleira de comercio e 
coa iniciativa de poñer cine para que a xente non vaia a comprar a 
Ponferrada, que lle parece correcto pero que aquí non se ten en conta e 
dáselle o diñeiro dos impostos do Municipio a unha empresa de fóra.  
Continúa o señor García Yáñez dicindo que ten un rogo con respecto ás 
Festas do Cristo, que di o seguinte: o ano pasado as Festas do Cristo foron 
realizadas por unha Comisión onde entraron todos os Grupos do Concello, 
que este ano o Grupo de Goberno decidiu prescindir da oposición e facela 
solo, que lle parece ben porque están no seu dereito,  que a Corporación 
recordará, sobre todo a Concelleira de Cultura que era quen presidía a  
Comisión, que Riada fixo unha proposta o ano pasado que era a de 
feminizar un pouco as Festas, darlle normalidade ao que debe ser a 
igualdade, que está moi ben recoller a iniciativa de que se está a facer por 
todos os Concellos de loitar contra a violencia machista, pero a loita pola 
igualdade de xénero é unha carreira de fondo e non se pode deixar só para as 
datas conmemorativas e que xa no pregón 2017 o seu Grupo propuxo unha 
muller, que o merece tanto como calquera home, e se rexeitou sen 
explicación ningunha, que non queren desmerecer aos que fan de 
pregoeiros, que todos lles merecen moito respecto, pero que non lle parece 
xusto que sempre sexan homes os escollidos polo Grupo de Goberno pois 
no Barco hai moitas mulleres que merecen tal honra, que cre que na historia 
dos pregóns nos últimos 25 anos só fixo o pregón unha muller e que o seu 
Grupo propón que a Corporación se comprometa a que para o ano 2019 a 
pregoeira sexa unha muller e a partir de aí que un ano sexa un home e ó 
seguinte unha muller, que é dende as institucións onde debe comezar o 
esforzo de romper o teito de cristal ou a roda conservadora sobre os roles 
sociais femininos. 
 
Di o señor Alcalde que como é rogo acéptase, e que facendo memoria rápida 
cre que recorda dúas pregoeiras, polo menos, pero que en calquera caso se 
falará disto e que lle parece ben. 
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Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e di que hai dous plenos que 
pediu que se puxeran os letreiros en Tremiñá, que sabe que están feitos e 
descoñece o por que de que non se poñan, que o outro día outra vez a 
ambulancia en vez de ir a Ponte Pombeira foi á rúa Ponte Pombeira que está 
ao carón de Veigadecabo, que os carteiros que non son da localidade non 
atopan Tremiñá por ningún sitio, e pregunta que si están feitos porqué non 
se poñen eses carteis. 
 
Fai uso da palabra o señor Neira Ojea, concelleiro delegado de obras 
municipais e parques e xardíns, e di que están feitos pero que houbo un erro 
no texto, que os volveron a modificar e a poñer unha base e a base 
arranxárona hai dúas semanas e que agora xa están nos baixos do Pavillón 
para colocalos. 
 
Continúa no exercicio da palabra o Señor García Yáñez formulando outra 
pregunta e di que a Avenida do Bierzo está recentemente restaurada pero 
está sen pintar e se acerca o inicio do curso escolar, que non quere ligar isto 
á proposta que lle fixo o Alcalde aos veciños de facer un bulevar, que é unha 
proposta política como outra calquera, pero que o que lle preocupa é que 
empecen as clases e non estean os pasos pintados na rúa, porque é un 
problema de seguridade para os veciños e sobre todo para os nenos que van 
ao Colexio Divina Pastora e que circulan por esa rúa e que non ten nin pasos 
nin ten marcada a mediana, que cre que hai que arranxar iso o máis pronto 
posible. 
 
Fai uso da palabra o señor Alcalde que como comprenderá o señor   García 
Yáñez  a Consellería non vai deixar esa estrada así, que pensa que estaba 
para pintar a finais da semana pasada e que como nos primeiros días desta 
semana estivo chovendo non se puido facer, que se poñerá en contacto coa 
empresa que fixo a obra e que cre que na semana que ven a pintarán, porque 
é unha estrada que ten moito tráfico e sobre todo porque se acerca o inicio 
do curso escolar e son moi necesarios os pasos de peóns. Di que tamén é 
certo que se deixou intencionadamente sen pintar porque naqueles sitios 
onde se pinta aos dous ou tres días de asfaltar loxicamente a pintura non 
dura porque a come os asfalto e polo tanto hai que esperar dúas ou tres 
semanas para pintar.                
 
Fai uso da palabra o señor García Yáñez que di que a outra pregunta está 
referida á recente obra da estrada que ven do Mosteiro de Xagoaza ata 
Xagoaza, que como lembrarán habíase comprometido o concelleiro de 
Obras a poñer un valo que se necesita na curva da ponte, que está sen poñer 
e que fai dous meses que se comprometera. 
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Di o señor Neira Ojea que a están facendo, que tan pronto como estea feita 
xa a colocan. 
 
Di o señor García Yáñez que é un sitio moi perigoso nunha curva e que tres 
veciños de alí viñeron a falar con el porque están preocupados. 
 
Prosegue o Señor García Yáñez falando agora do problema das rozas, e 
afirma que os veciños seguen preocupados polo problema da masa orgánica 
que se está a acumular ó redor das aldeas, que recentemente estivo nunha 
reunión en Viloira para constituír a comunidade de montes e de vinte e 
cinco intervencións que fixeron os veciños de Viloira unhas quince facían 
fincapé no problema de como estaban as fincas, de como estaba o perímetro 
que hai que protexer dos cincuenta metros das aldeas e que outros veciños 
de Soulecín, de Veigamuíños tamén reclaman que se arranxe ese problema, 
que este ano houbo sorte no sentido de que choveu e non hai incendios 
aínda que non significa que non haxa ao final de setembro ou en outubro, e 
pregunta si se está intentando manter o perímetro nas aldeas ou si hai que 
esperar ao próximo ano. 
 
O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que se están a traballar no 
asunto pero que precisamente o debate que se mantén dende fai tempo 
dende a FEGAMP coa Consellería é que quedou diafanamente claro que os 
Concellos non teñen medios para facer iso, que tan claro quedou que ó final 
a Consellería asumiu este razoamento da FEGAMP e decidiu poñer cartos 
para a sinatura dun convenio para axudar a través dunha empresa pública, 
que cre que esta explicación aclara a cuestión definitivamente, que agora 
estase no período de adhesión a ese convenio, que o Concello do Barco xa 
fixo esa solicitude e que evidentemente neste ano non van limpar todas as 
franxas de todos os Concellos porque é un convenio a catro anos, que o 
equipo de Goberno está intentando mellorar a situación, atendendo e 
recibindo a todos os veciños, e por exemplo, en Vilobal conseguiuse este 
ano que todas as fincas das súas franxas estean limpas e que a pesar de ser 
media ducia de casas había tres fincas a monte e agora están limpas, que 
cada vez hai máis propietarios que limpan e en calquera caso dende o 
Concello pídeselle á xente que limpe a fincas.         
  
O Señor García Yáñez segue no uso da palabra e di que o outro día 
dixéronlle varios veciños do Barrio de Calabagueiros que un bar tiña unha 
terraza na mesma rúa e que estaba valada con valos do Concello, e pregunta 
si tiña ou non tiña permiso, si a Policía Local sabe algo disto. 
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Contéstalle a Concelleira Delegada de Promoción Económica, Turismo, 
Comercio e Consumo, a señor  a Dacal Feijóo, que si que pediu permiso, 
que era para facer unha paella para homenaxear aos gaiteiros. 
 
Pide a palabra o señor Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que 
quere preguntar sobre a tala de árbores do Campiño que fixo a 
Confederación e pregunta si van a recoller as árbores. 
 
Di o señor Alcalde que o van a triturar todo, que neste caso non é 
competencia municipal pero que a empresa ten a obriga de deixar todo 
triturado, que cre que xa empezaron en Viloira a triturar a masa vexetal que 
había alí. 
     
Continua o señor Moldes Gómez dicindo que hai queixas dos veciños sobre 
o  Parque Infantil da zona do Malecón, na desembocadura da rúa Abdón 
Blanco, que se queixaron os veciños que hai bastante sucidade. 
 
O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que será mirado, que o outro 
día circulaba unha foto por internet que os barrendeiros estaban acumulando 
as follas nos parques infantís, que é certo que as estaban acumulando pero 
despois recóllenas e as botan nos cubos, que ese mesmo día fixeron unha 
limpeza integral do Malecón pero que en calquera caso lle comunicará á 
persoa que limpa esa zona que se preocupe especialmente dese parque. 
 
Segue o señor Moldes Gómez no uso da palabra e di que sobre a obra que se 
está a facer en Forcadela non lembra que se falase desa licenza na Comisión 
de Obras e que el ten fotos desa obra. 
 
Di o señor Alcalde que non ten coñecemento desa obra pero que lle mande 
as fotos e mañá falará cos servizos técnicos por si teñen coñecemento e que 
antes todas as obras estaban suxeitas a licenza municipal e agora as obras 
menores están suxeitas a comunicación previa e moitas delas rematan na 
comisión de obras porque teñen ocupación de vía pública e a ocupación de 
vía pública si que ten licenza, pero calquera persoa que queira facer unha 
obra pequena presenta a documentación e o Concello ten 15 días revisala 
sen ter obter unha licenza de obra previa. 
 
Di o señor Moldes Gómez que tamén quere recordar que onte caeu a luz na 
avenida de Euloxio Fernández. 
 
O señor Alcalde di  que xa llo comunicaron aínda que non sabe si foi porque 
saltou o automático ó haber algo de tormenta e que o problema más grande 



 
 

 

 

35 
 

que se tiña era na Carrúa, que saltaba a luz continuamente pero só no 
transformador de Fenosa pero que ó final arranxouse. 
 
 Pide a palabra a señora Aguado García quen, unha vez concedida, di que si 
o señor Alcalde lle pode aclarar que leu na prensa unhas declaracións que 
non sabe si son del ou non, que lle resultaría sorpresivas que foran súas, 
pero que tal e como están redactadas parece que si e que din que o Alcalde 
de O Barco e Presidente da FEGAMP dixo que certos alcaldes derivan aos 
GES a traballos de albanelería, pintura, limpeza da rúa, recollida de lixo... e 
están facendo unha malversación do servizo e unha demora no tempo de 
resposta das emerxencias e axuntaban unha serie de fotos nos que lle 
pareceu recoñecer a GES facendo esas funcións no Barco e pide a aclaración 
correspondente. 
 
Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que sobre este tema so lle 
preguntou o periodista d o diario La Región e que dende logo el non lle dixo 
iso nin cre que o publicara así. Di que en calquera caso hai que deixar clara 
unha cuestión, que os GES cando foron creados tiñan unha serie de funcións 
e precisamente non poñía grupos de bombeiros municipais, que teñen 
labores de roza e que o convenio lles encomendaba aquelas funcións que lle 
encomende o Concello, que ese convenio remata o día 31 de decembro e 
estase negociando un máis, pero que vai quedar perfectamente claro no novo 
convenio cales van a ser as funcións e cantas cousas teñen que facer os GES 
cando non estean de emerxencias, e que dende logo o que teñen claro todos 
os Alcaldes é que non se van ter parques de bombeiros, porque si hai que 
telos ó día seguinte renunciarían aos convenios, porque non é competencia 
dos Concellos ó ter menos de 20.000 habitantes, os parques de bombeiros 
son competencia das Deputacións e da Xunta e que están dispostos a gastar 
diñeiro na seguridade dos veciños pero que de aí a que cando os GES non 
estean en emerxencias non podan facer nada media un treito, que no 
Concello do Barco teñen ordes directas de que estean facendo o que estean 
facendo cando chama o 112 o abandonen e acudan en auxilio e que ademais 
os días que hai un só traballando xa non vai a rozar porque mentres estivera 
rozando non escoitaría o teléfono. Afirma que el ten claro que o primeiro 
son as emerxencias pero cando non estean facendo emerxencias farán 
calquera outra función que lle encomende o Concello porque para iso lle 
paga o Concello. 
 
Pide a palabra o señor Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que fai dous 
días viuse un vídeo polas redes sociais no que en Cedie dous operarios 
dedicábanse a cortar unha árbore onde posiblemente vaise facer a rotonda 
prevista, que o que máis asustaba do tema do vídeo era a forma como se 
traballaba e que non se cortou a estrada, que dez segundos antes de que 
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caera a árbore estaban pasando coches e non había ninguén sinalizando a 
situación nin ningunha sinal posta, e pregunta si é consciente o Concello de 
que iso se ía a facer e si se deron as oportuna dilixencias para cortar con 
toda seguridade.     
 
Di o señor Alcalde que as obras privadas aínda que sexan, como neste caso, 
en terreo público, teñen un responsable e as empresas teñen un responsable 
de seguridade, o coordinador,  que é o que ten que tomar as medidas 
oportunas e asumir as responsabilidades, que o Concello era coñecedor de 
que a partir do 3 de setembro a empresa, despois do período de vacacións de 
agosto,  retomaba as obras e que comezaría pola rotonda e poder rematada 
en primeiro lugar, dando tempo a que a autorización definitiva para a nave, 
que é o único que faltaría por autorizar é que pase pola correspondente 
exposición pública por parte da Confederación Hidrográfica. Di o Alcalde 
que a empresa non comunicou cando ía a cortar a árbore e que despois de 
cortala estivo alí a Policía e comunicóuselle que baixo ningún concepto se 
fixera nada alí sen as oportunas medidas de seguridade e que ó día seguinte 
foi alí a primeira hora o aparellador municipal e deu as instrucións 
pertinentes.  
 
Di o señor Pérez Roca que supón que o Concello fará un informe ó respecto 
expoñendo o que pasou e quen é o responsable desa situación. 
 
Di o señorAlcalde que está o informe da Policía e que llo pasará ao 
arquitecto municipal por si hai que tomar algunha medida. 
 
Di o señor  Pérez Roca que cre que a situación é suficientemente grave para 
tomar decisións pertinentes e máis tendo en conta que é unha estrada 
nacional, que si o Concello ten que poñer unha sanción terá que facelo, si 
ten facultades. Di o concelleiro que outra pregunta é con respecto ao Parque 
Infantil de Veigamuíños, que xa van tres veces que fai a mesma pregunta, 
que seguen sen colocarse os bancos polo que a xente alí non se pode sentar, 
e ademais diso que cre que por parte do Concello faise unha limpeza ó 
principio da primavera e outra polo verán e obviase os Parques, porque case 
non se pode entrar pola porta cos mirtos que o invaden a cada lado. 
 
Contéstalle o  señor   Neira Ojea, concelleiro delegado de obras municipais 
e parques e xardíns, que o señor  Pérez Roca ten que ir a ver os bancos do 
Parque Infantil de Veigamuíños que están reparados dende hai tres meses, 
que o día seguinte de que o concelleiro lle dixera que había que reparalos xa 
os mandou reparar. 
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Di o señor Pérez Roca que no mes de xullo cando el presentou a segunda 
pregunta respecto aos bancos, ese día pola mañá estaban exactamente igual. 
 
Pregunta o señor  Neira Ojea que bancos se atopan en malas condicións. 
 
Di o señor  Pérez Roca que os da entrada, que están rotos e cheos da resina 
das árbores. 
 
Di o señor Neria Ojea que o banco roto reparouse fai tres meses, que se 
repararon dous listóns de madeira que estaban rotos e o banco está perfecto, 
soamente está gastado polo paso do tempo. Di que dos mirtos non lle pode 
dicir nada porque non sabe si os cortaron ou non. 
 
Di o señor Alcalde que se limpou o Parque fai dez días aproximadamente, 
como se fixo con todos os Parques do Concello, e que mañá mirarán o tema 
dos mirtos. 
 
Pide a palabra o señor García Yáñez sobre o tema da árbore de Cedie  que 
pensa que o Concello despois de facer un informe ou abrir un expediente 
debería pasalo á inspección de traballo, á sección de seguridade e hixiene, 
porque non só puxo en perigo aos veciños senón que nese vídeo se ve que o 
mesmo traballador estaba en perigo, que pensa é un problema que o 
Concello debería retomar e si ve motivo facer unha denuncia á inspección e 
que sexa ela a que decida. 
 
Di o señor Alcalde que, como xa dixo, vai a esperar a que veña o arquitecto 
que é o que ten que miralo e tomar as decisións que considere que debe de 
tomar, que non deixa de ser un tema técnico, aínda que está de acordo que 
cando se fai unha obra en espazo público hai que tomar as máximas medidas 
necesarias de seguridade e que está claro que aí non se tomaron, que cando 
se corta unha árbore, e máis dese tamaño, hai que pedir autorización e se 
paraliza o tráfico da estrada durante uns minutos e ó rematar vólvese a abrir 
a estrada e non hai ningún problema, que ninguén cuestiona que foi unha 
mala xestión o que se fixo aí. 
               
E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 20:07 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
O secretario     O alcalde 
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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 OUTUBRO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:07 
horas do 4 de outubro de 2018, 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, quen se incorpora á sesión no momento que se 
sinala nesta acta. 

 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre o interventor 
accidental D. Hortensio David Míguez Flores (Resolución da Dirección 
Xeral de Administración Local do 12 de decembro de 2017).   
 
 
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 6 de setembro 
de 2018. 
    
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 6 de setembro de 2018. Neste momento 
incorpórase á sesión o concelleiro García Yáñez. Ao non formularse 
algunha observación, a acta resulta aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión.  
 
 
2º  Aprobación da Conta Xeral do exercicio 2017 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar conta de maneira sucinta do ditame 
da comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción 
Económica de 16 de agosto de 2018 así como da proposta de acordo da 
Alcaldía que consta no expediente. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que un ano máis cumprindo 
co que marca a normativa vixente tráese ao Pleno a Conta Xeral do 
Concello do Barco correspondente ao exercicio 2017, que logo da súa 
aprobación en Comisión e da súa exposición pública é este o último acto 
antes da súa rendición ao Consello de Contas de Galicia. Di que é un 
traballo arduo e complexo levado a cabo polos servizos económicos do 
Concello polo que coma sempre os felicita no nome da Corporación, e que 
tal e como se expón no informe de Intervención, na liquidación do 
orzamento do ano 2017, se pode comprobar que o orzamento cumpre cos 
obxectivos de estabilidade orzamentaria, coa regra de gasto, co limite de 
endebedamento e co período medio de pago a provedores no derradeiro 
trimestre do exercicio 2017. Prosegue dicindo o voceiro que o Concello do 
Barco non ten ningún plan de saneamento financeiro, nin de redución de 
débeda nin de axuste porque non se necesita, ó cumprir cos parámetros de 
estabilidade orzamentaria, aforro neto e  período medio de pago, polo que, 
como conclusión, estase ante un Concello que cumpre coa súas obrigas, 
coas normas vixentes, e que o máis importante é que estase ante un concello 
saneado e cun alto grado de liquidez. Remata o Sr. Alonso Araujo 
recordando aos membros da Corporación que tal e como se expón no 
informe emitido pola Interventora, os documentos que se traen para a 
aprobación son documentos técnicos que reflicten unha radiografía da 
realidade económica e financeira do Concello e que non se somete a 
aprobación ou rexeitamento a xestión económica realizada durante o ano 
2017 polo Grupo de Goberno. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el tamén felicita aos técnicos do Concello 
sobre todo polas condicións nas que traballan pola falta de persoal. Di que 
con respecto á Conta Xeral, que hai cousas que a Interventora pon en dúbida 
e que se podían facer mellor e que quere resaltar algunha desas 
consideracións da Intervención e que se lle debería poñer remedio no 
próximo orzamento e destaca que no orzamento do ano 2017 resultou un 
superávit de 2.218.567€, o que supón segundo o seu criterio que o 23,3% do 
diñeiro dispoñible no ano se quedou no caixón, cando hai moitas obrigas de 
todo tipo por facer e que se suma esta cantidade ao acumulado en anteriores 
exercicios supón un remanente de Tesourería de 5.465.750€, o que 
representa a metade do orzamento anual e que ese montante, segundo o 
informe de Intervención, esta infrautilizado e que tan sequera rende como 
debería nas contas bancarias. Prosegue o voceiro dicindo que no debate 
orzamentario o seu Grupo avogaba en reducir este remanente xerado na 
Tesourería ben dando saída a estes excedentes con investimentos ou ben 
modificando os baremos da recadación do IBI, que no exercicio do 2017 
non se puxo remedio á recomendación da Intervención para adquisición 
conxunta de servizos para garantir unha maior confluencia competitiva, que 
o seu Grupo ven insistindo na creación dun negociado centralizado e 
especializado nas contas de material e nos concursos de servizos e que para 
iso necesítase incrementar os postos de traballo que reforcen os 
departamentos para dar unha mellor atención aos veciños e veciñas, que 
quere facer referencia a que a pesar de ser consciente das carencias de 
persoal, o informe da conta xeral que se presenta está fora de prazo, que 
aínda que para el esa situación non ten importancia, como se está ás portas 
dun ano de renovación da Corporación sería convinte que nos referidos 
orzamentos do próximo ano 2019 foran presentados, debatidos e aprobados 
antes do 31 de decembro do actual ano, como impón a Lei, xa que, di o 
concelleiro, pode ser que o equipo de goberno converta a tramitación das 
contas anuais dous ou tres meses antes dos comicios nunha arma de 
propaganda electoral ao servizo dos seus intereses, porque a todo se  
acostuma un e nada sorprende, e que sirve de exemplo a recente utilización 
partidista dun acto institucional como foi o Pregón de Festas do Cristo no 
que a concelleira de Cultura postulouse e pediu o apoio dos presentes o que 
é pouco ético, afirma o concelleiro, utilizar unha tribuna que representa ao 
conxunto do Concello. Remata o Sr. García Yáñez dicindo que vai votar a 
favor do informe da Conta Xeral. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que na última acta consta que o concelleiro  
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana e a concelleira Dna. Diana 
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Urdangaray Díaz non asistiron e que non quedaban xustificadas as súas 
ausencias e afirma que se xustificaron. 
 
Pola Secretaría infórmase á Alcaldía que a xustificación ten que ser por 
escrito con antelación á celebración.  
 
Di o Sr. Alcalde que ata o de agora cando algún membro da Corporación 
non podía vir a una sesión, entendíase que quedaba perfectamente 
xustificada e ningún concelleiro nin concelleira presentou por rexistro cal 
era a causa pola que non viña e sempre se entendeu que estaban 
xustificadas, que a Corporación dáse por decatada e que constará na acta de 
hoxe.                    
 
Prosegue facendo uso da súa quenda, o Sr. Moldes Gómez quen di que een 
primeiro lugar felicitar aos técnicos dos servizos económicos e dicir que a 
presente Conta Xeral, como xa indicou o representante de Riada, ven fóra de 
prazo, que segundo os informes técnicos detéctanse erros na contabilidade 
de gastos e ingresos, recomendándose actas de arqueo e conciliacións 
bancarias mensuais, así como realizar unha auditoría por mostraxe de 
axudas concedidas polo Concello para unha maior garantía e transparencia 
na aplicación e consecución das finalidades perseguidas e que cómpre 
depurar a contabilidade tanto no pendente de pago como no pendente de 
cobro en exercicios pechados para que o remanente sexa máis fiel á 
situación económica patrimonial do Concello. Di o concelleiro que faltan 
instrumentos que permitan automatizar a conexión de contabilidade coa 
aplicación das nóminas, xa que o programa utilizado pola xestoría non é 
compatible co do Concello o que implica que non exista un único 
documento con acceso rápido á información actualizada o que condiciona 
tamén a labor fiscalizadora. 
 
Fai uso da súa quenda o Sr. Alonso Araujo quen di que o voceiro de Riada 
dicía que había un remanente de Tesourería de máis de cinco millóns de 
euros, que é certo pero que o resultado final do ano 2017 é de 2.218.000€, 
que hai que ter en conta que o orzamento do ano 2017 aprobado pola 
Corporación foi de máis de oito millóns e que durante o ano este orzamento 
era loxicamente tanto para gastos como para ingresos e houbo un 
recoñecemento de obrigas de máis de sete millóns, é dicir que realmente con 
respecto ao que se presupostou inicialmente cumpriuse cun 92,63%, que na 
aprobación da liquidación do orzamento do ano 2017 no informe de 
Intervención vese que hai uns ingresos moito maiores que os previstos 
debido a que houbo máis ingresos cos que non se contaba e polo tanto ó 
final hai un aforro maior que o que se prevía inicialmente. Afirma o 
concelleiro que tamén hai un dato moi importante que non se dixo e é que o 
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grao de endebedamento do Concello é dun 9,94%, bastante menor do 75% 
permisible, co que se cumpre con todos os parámetros e que en relación co 
que se dixo de que está fóra de prazo a presentación desta Conta pois que é 
verdade pero que hai que recordar que a liquidación do orzamento do 2017 
entregouse dentro de prazo.     
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro García Yáñez quen di que quere 
puntualizar que o seu Grupo propuxera a final de ano, antes da discusión 
dos orzamentos, unha rebaixa do IBI para equilibrar as contas, que dende fai 
tres anos lévase con superávits constantes e van aumentando cada ano, que 
cre que hai que recapacitar e que haberá que rebaixar os impostos, sobre 
todo o IBI, ou ese diñeiro ten que estar ó servizo do cidadán, non pode estar 
en contas, que en contas tería que estar un millón de euros non cinco millóns 
de euros. 
 
Di o sr. Alcalde que hai que cumprir a legalidade e pódese gastar o que se 
pode gastar e ás veces hai que deixar cartos nas contas porque non os 
permiten gastar, que en calquera caso si houbo un superávit de máis de dous 
millóns de euros e dese diñeiro, cerca de catrocentos mil euros, gastáronse 
no pago das facturas do ano anterior que entraron neste exercicio e que 
aínda quedan algunha por aí que entrou recentemente, que eses cartos son 
do ano pasado pero recoñecidos este ano, e que máis dun millón de euros 
foron investidos en proxectos de investimento, polo que deses máis de dous 
millóns de euros gastáronse preto dun millón cincocentos mil euros, co que 
realmente non se gastaron setecentos mil euros, e que o que fan moitos 
alcaldes deste país é ser prudentes no gasto e o superávit gástase o ano 
seguinte porque eses xa son cartos fixos, que cre que iso non ten ningún 
prexuízo para os veciños. Afirma o Alcalde que ten todo o interese en 
presentar os orzamentos pero que os ten que facer el e debatelos coa 
oposición, porque con técnicos só contará para que fagan os informes 
definitivos, e que en relación coa presentación da Conta fóra de prazo será a 
aprobación pero non a rendición que é o importante. Di o Alcalde que o 
voceiro do Grupo Municipal do PP dixo na súa intervención que segundo os 
técnicos habería que facer arqueos mensuais e que el nunca lle dixo aos 
técnicos que non os fixeran que os poden facer cando queiran, cada mes, 
cada quince días, etc., que el estaría máis tranquilo si se puideran facer ese 
tipo de controis, que o problema é que se poidan facer, que sobre o 
programa de nóminas, do que se falou, el o coñece e non sempre traballar co 
mesmo programa é beneficioso, que no tema da administración electrónica 
estase traballando co mesmo programa porque iso permite que a 
contabilidade estea integrada na súa totalidade, sen embargo outros 
departamentos preferirían outro programa, que evidentemente nese campo 



 

 
 

 

6 
 

hai que dar algún paso e tomar algunha decisión de cara ao exercicio do ano 
que ven.    
 
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 seis abstencións (dos concelleiros Moldes Gómez, Crespo Díaz, Aguado 
García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) adopta o seguinte 
acordo: 
  
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2017 do Concello, 
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 ás 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. 

- No caso de discrepancias entre os saldos contables e os 
bancarios, apórtase o oportuno estado de conciliación, 
autorizado polo Tesoureiro. 

 

SEGUNDO.- Render a Conta Xeral do exercicio 2017  ao Tribunal de 
Contas antes do día 15 de outubro de 2018. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
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Di o sr Alcalde que como xa coñecen os voceiros, na Comisión de Obras do 
pasado Martes leváronse unha serie de temas para introducir por vía de 
urxencia neste Pleno, que concretamente foron as seguintes solicitudes de 
bonificación do ICIO: Forestación Galicia SA; Neoval Xestión SL; 
Comunidade Propietarios Conde Fenosa 69; Comunidade de Propietarios 
Marcelino Suárez, 35 e Comunidade de Propietarios Conde Fenosa, 19. Di 
que outro tema para introducir por vía de urxencia neste Pleno e que tamén 
foi debatido na Comisión de Obras é o da determinación dos días festivos 
para o ano 2019.   
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos dezasete membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

"Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo a bonificación 
do ICIO solicitada por FORESTACIÓN GALICIA S.A., representada 
por Fernando Vargas Capilla para obras dunha industria de rede de 
calor xerada con biomasa na Avda. Galicia, O Barco de Valdeorras 
 

De conformidade co artigo 91.4 do real decreto 2568/1986 polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, sométese a consideración do 
Pleno a bonificación do 95% na cota do I.C.I.O. para unha industria de rede 
de calor xerada con biomasa na Avda. Galicia, O Barco de Valdeorras. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 

1º Porque de non  tratar e resolver o asunto nesta sesión se demoraría 
innecesariamente ata a celebración doutra sesión plenaria e o expediente 
leva bastante tempo en tramitación e cómpre, unha vez completo e axustado 
a dereito, resolvelo con urxencia para cumprir cos prazos legalmente 
establecidos. 
 

Para o caso de que se obteña a maioría precisa entenda que procede o debate 
do asunto proponse adoptar o seguinte acordo: 
 

Logo de ver a solicitude de data 16 de agosto de 2017 con r.e. nº 8577 
presentada por  FORESTACIÓN GALICIA SA para a realización de obras 
para unha industria de rede de calor xerada con biomasa na Avda. Galicia, O 
Barco de Valdeorras. 
Logo de ver o informe favorable do Arquitecto Municipal de 22 de agosto 
de 2018. 
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita pola Intervención Acctal. 
con data 24 de agosto de 2018. 
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Logo de ver o preceptuado no art. 103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO, e demais normativa de aplicación, sométese 
a ditame da comisión a seguinte proposta de 
 
ACORDO: 
 

1  Declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial interese social e 
fomento de emprego, por concorrer circunstancias previstas nos apartados 
do art. 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
2  Propoñer ó Pleno Municipal  a concesión da correspondente bonificación 
do 95% na cota do ICIO." 
 
 

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 
e fomento de emprego, por concorrer circunstancias prevista nos 
apartados do art. 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
2.-Propoñer ó Pleno Municipal a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO.  
 
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos dezasete membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

"Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo a bonificación 
do ICIO solicitada por NEOVAL XESTIÓN SL, representada por José 
Antonio González Fernández para obras de demolición previa á 
rehabilitación na r/ Real, 10, O Barco de Valdeorras. 
 

De conformidade co artigo 91.4 do real decreto 2568/1986 polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, sométese a consideración do 
Pleno a bonificación do 95% na cota do I.C.I.O. para obras de demolición 
previa á rehabilitación na r/ Real, 10, O Barco de Valdeorras. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 

1º Porque de non  tratar e resolver o asunto nesta sesión se demoraría 
innecesariamente ata a celebración doutra sesión plenaria e o expediente 
leva bastante tempo en tramitación e cómpre, unha vez completo e axustado 
a dereito, resolvelo con urxencia para cumprir cos prazos legalmente 
establecidos. 
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Para o caso de que se obteña a maioría precisa entenda que procede o debate 
do asunto proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo de ver a solicitude de data 19 de xuño de 2018 con r.e. nº 7059  
presentada por  NEOVAL XESTION SL para a realización de obras de 
demolición previa á rehabilitación na r/ Real, 10 e 12, O Barco de 
Valdeorras. 
Logo de ver o informe favorable do Arquitecto Municipal de 21 de xuño de 
2018. 
Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita pola Intervención 
Acctal. con data 1 de outubro de 2018. 
Logo de ver o preceptuado no art. 103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO, e demais normativa de aplicación, sométese 
a ditame da comisión a seguinte proposta de 
 

ACORDO: 
 

1  Declarar a obra descrita nos antecedentes, de especial interese social e 
fomento de emprego, por concorrer circunstancias previstas nos apartados 
do art. 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
2  Propoñer ó Pleno Municipal  a concesión da correspondente bonificación 
do 95% na cota do ICIO." 
 

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 
e fomento de emprego, por concorrer circunstancias prevista nos 
apartados do art. 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. 
2.-Propoñer ó Pleno Municipal a concesión da correspondente 
bonificación do 95% na cota do ICIO.  
 
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos dezasete membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo a bonificación 
do ICIO solicitada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CONDE 
FENOSA 69, representada por Alberto López Rodríguez para obras de 
instalación dun ascensor na Av. Conde Fenosa, 69, O Barco de 
Valdeorras 
 

De conformidade co artigo 91.4 do real decreto 2568/1986 polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
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Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, sométese a consideración do 
Pleno a bonificación do 90% na cota do I.C.I.O. para obras de instalación 
dun ascensor na Av. Conde Fenosa, 69, O Barco de Valdeorras. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 

1º Porque de non  tratar e resolver o asunto nesta sesión se demoraría 
innecesariamente ata a celebración doutra sesión plenaria e o expediente 
leva bastante tempo en tramitación e cómpre, unha vez completo e axustado 
a dereito, resolvelo con urxencia para cumprir cos prazos legalmente 
establecidos. 
 

Para o caso de que se obteña a maioría precisa entenda que procede o debate 
do asunto proponse adoptar o seguinte acordo: 
 

Logo de ver a solicitude de data 7 de setembro de 2018 con r.e. nº 9916  
presentada por  COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CONDE FENOSA 
69  para a realización de obras de instalación dun ascensor na av. Conde 
Fenosa, 69, O Barco de Valdeorras. 
Logo de ver o informe favorable do Arquitecto Municipal de 27 de setembro 
de 2018. 
 Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita pola Intervención con 
data 1 de outubro de 2018. 
Logo de ver o preceptuado no art. 103 do RD Lexislativo 2/2004, e demais 
normativa de aplicación, sométese a ditame da comisión a seguinte proposta 
de 
 
ACORDO: 
 

1  Declarar que a obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora na 
accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por un erro se 
eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de barreiras 
arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora do ICIO de 
recente aprobación (BOP nº101 do 04/05/2018). 
2  Propoñer ó Pleno Municipal  a concesión da correspondente bonificación 
do 90% na cota do ICIO." 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1.- Declarar que a  obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora 
na accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por 
un erro se eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de 
barreiras arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora 
do ICIO de recente aprobación (BOP nº 101 do 04/05/2018). 
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2.-Propoñer ó Pleno Municipal a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO.  
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos dezasete membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo a bonificación 
do ICIO solicitada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS 
MARCELINO SUÁREZ, 35, representada por Alberto López 
Rodríguez para obras de instalación dun ascensor na Av. Marcelino 
Suárez, 35, O Barco de Valdeorras 
 

De conformidade co artigo 91.4 do real decreto 2568/1986 polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, sométese a consideración do 
Pleno a bonificación do 90% na cota do I.C.I.O. para obras de instalación 
dun ascensor na Av. Marcelino Suárez, 35, O Barco de Valdeorras. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 

1º Porque de non  tratar e resolver o asunto nesta sesión se demoraría 
innecesariamente ata a celebración doutra sesión plenaria e o expediente 
leva bastante tempo en tramitación e cómpre, unha vez completo e axustado 
a dereito, resolvelo con urxencia para cumprir cos prazos legalmente 
establecidos. 
 

Para o caso de que se obteña a maioría precisa entenda que procede o debate 
do asunto proponse adoptar o seguinte acordo: 
 

Logo de ver a solicitude de data 3 de agosto de 2018 con r.e. nº 8770  
presentada por  COMUNIDADE DE PROPIETARIOS MARCELINO 
SUÁREZ, 35 para a realización de obras de instalación dun ascensor na av. 
Marcelino Suárez, 35, O Barco de Valdeorras. 
Logo de ver o informe favorable do Arquitecto Municipal de 22 de agosto 
de 2018 
Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita pola Intervención 
Acctal. con data 24 de agosto de 2018. 
Logo de ver o preceptuado no art. 103 do RD Lexislativo 2/2004, ditame da 
comisión a seguinte proposta de 
 
ACORDO: 
 

1  Declarar que a obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora na 
accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por un erro se 
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eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de barreiras 
arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora do ICIO de 
recente aprobación (BOP nº101 do 04/05/2018). 
2  Propoñer ó Pleno Municipal  a concesión da correspondente bonificación 
do 90% na cota do ICIO. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1.- Declarar que a  obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora 
na accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por 
un erro se eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de 
barreiras arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora 
do ICIO de recente aprobación (BOP nº 101 do 04/05/2018). 
2.-Propoñer ó Pleno Municipal a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO.  
 
 
A continuación o Señor Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por unanimidade dos dezasete membros asistentes, 
incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo a bonificación 
do ICIO solicitada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CONDE 
FENOSA, 19, representada por Ismael Rodríguez García para obras de 
instalación dun ascensor na Av. Conde Fenosa, 19, O Barco de 
Valdeorras 
 
De conformidade co artigo 91.4 do real decreto 2568/1986 polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986, sométese a consideración do 
Pleno a bonificación do 90% na cota do I.C.I.O. para obras de instalación 
dun ascensor na Av. Conde Fenosa, 19, O Barco de Valdeorras. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 

1º Porque de non  tratar e resolver o asunto nesta sesión se demoraría 
innecesariamente ata a celebración doutra sesión plenaria e o expediente 
leva bastante tempo en tramitación e cómpre, unha vez completo e axustado 
a dereito, resolvelo con urxencia para cumprir cos prazos legalmente 
establecidos. 
 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa entenda que procede o debate 
do asunto proponse adoptar o seguinte acordo: 
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Logo de ver a solicitude de data 29 de maio de 2018 con r.e. nº 6100  
presentada por  COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CONDE FENOSA, 
19 para a realización de obras de instalación dun ascensor na av. Conde 
Fenosa, 19, O Barco de Valdeorras. 
Logo de ver o informe favorable do Arquitecto  Municipal de 27 de 
setembro de 2018. 
Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita pola Intervención 
Acctal. con data 1 de outubro de 2018. 
Logo de ver o preceptuado no art. 103 do RD Lexislativo 2/2004, e demais 
normativa de aplicación, sométese a ditame da comisión a seguinte proposta 
de 
 
ACORDO: 
 

1  Declarar que a obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora na 
accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por un erro se 
eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de barreiras 
arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora do ICIO de 
recente aprobación (BOP nº101 do 04/05/2018). 
2  Propoñer ó Pleno Municipal  a concesión da correspondente bonificación 
do 90% na cota do ICIO." 
 
 

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

1.- Declarar que a  obra descrita nos antecedentes, supón unha mellora 
na accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas, aínda que por 
un erro se eliminou o punto de bonificacións referida á eliminación de 
barreiras arquitectónicas no texto refundido da Ordenanza Reguladora 
do ICIO de recente aprobación (BOP nº 101 do 04/05/2018). 
2.-Propoñer ó Pleno Municipal a concesión da correspondente 
bonificación do 90% na cota do ICIO.  
 
 
A continuación o Señor Presidente sinala que tamén urxe someter a acordo 
do Pleno da Corporación a determinación dos días festivos locais e somete a 
votación a urxencia do asunto sendo aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros asistentes, incluíndose o seguinte punto na Orde do día:  
 

Moción do Grupo Municipal Socialista/Alcaldía relativo á declaración 
dos festivos locais para o ano 2019 
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Di o  Sr. Alcalde que o día de Santa Rita é o Mércores 22 de maio e que o 
día do Cristo cae en Sábado, que despois de facer unha consulta ao Centro 
Comercial Aberto, na última Comisión de Obras determinouse que o día do 
Cristo sexa o Luns 16 de setembro, porque se foxe o Sábado 14 a maioría 
dos barquenses perderían un día festivo ao non traballar ó ser Sábado, 
independentemente de que haxa flexibilidade co comercio para que poida 
abrir o Sábado ou o Luns. 
 

 Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
   
   Santa Rita:  Mércores 22 de maio 
   O Cristo:     Luns, 16 de setembro 
 
 
2º) DACIÓN DE CONTA 
 

1.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 572/18 ata 
o núm. 622/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 6, 13 e 20 de 
setembro de 2018. 
 

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. 572/18 ata o núm. 622/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 6, 13 e 20 de setembro de 2018. 
 
 
2.- Dación de conta das resolucións 565 e 566 de 2018 relativas a 
levantamento de reparo suspensivo.  
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das resolucións números 
565/18 (subvención entidades culturais 2017 ), e 566/18 (subvención 
ANPAS curso 2016-2017 ). 
 
 
3.- Dación de conta da morosidade 2º trimestre 2018 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do segundo trimestre do 
ano 2018, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
4.- Dación de conta do período medio de pago do 2º trimestre de 2018 
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A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do segundo 
trimestre do ano 2018, que é de 72,21 días. 
 
 
5.- Dación de conta da execución orzamentaria do 2º trimestre de 2018 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do segundo trimestre do 
ano 2018.  
 

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. 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
varias preguntas relacionadas con problemas de seguridade tanto de 
circulación como dos veciños, que unha delas é que as varandas de 
protección da circulación na ponte do Polígono da Raña hai unha zona que 
están caídas e levan tres meses máis ou menos, que era convinte que o 
Concello se preocupara, que lle parece que a estrada non é do Concello, 
pero que o estar potenciando o polígono ese problema dá sensación de 
abandono e que falando desa ponte non sabe que arquitecto ou enxeñeiro a 
deseñou pero que é imposible circular máis de dúas persoas por esas 
beirarrúas e que é unha ponte moi utilizada polos veciños que fan 
sendeirismo e que debería de intentar arranxar iso. 
 
Di o señor Alcalde que está de acordo, que é unha ponte feita no ano 2005 e 
que non sabe porqué quedaron as beirarrúas tan estreitas, que poderíase 
entender nunha ponte que levara moitos anos feita pero non nesta que é 
relativamente nova, que ten unha reunión cunha enxeñeira da Consellería 
dentro de dúas semanas e unha das cousas das que quere falar é o arranxo 
das varandas e que tamén lle trasladará a petición de que se mire si hai 
algunha posibilidade de arranxar o tema das beirarrúas. 
 
Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e di que lle gustaría que se lle 
informara sobre o que dixo nunha das últimas Comisións de Obras cando 
preguntou pola situación na que se atopaba o expediente do camiño de 
Veigamuíños, que fai máis dun ano que está aberto o expediente e non se dá 
resolto, que os veciños están preocupados porque puxeron alí unha cadea. 
 
Di o señor Alcalde que onte precisamente se rematou o informe da 
Secretaría sobre ese tema e que cre que vai facer o arquitecto unha 
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ampliación de informe para resolver algunha dúbida que pode haber e que 
pensa que unha vez que estea rematado ese informe técnico, en función diso 
modificará ou non o informe o Secretario, é dicir que iso está para 
resolverse pronto. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez formulando outra 
pregunta e di que fai días que a patronal ourensá propoñía converter a 
cidade de Ourense nun nó galego de transporte de mercadorías por 
ferrocarril utilizando a liña Ourense-Zamora, ocorrencia que entorpece o 
traballo de anos para que a Unión Europea integre a actual liña férrea 
Monforte a Venta de Baños na planificación das grandes rutas de transporte 
europeo, que esa ocorrencia soliviantou as comarcas da Maragatería, do 
Bierzo, de León e máis aló de León que acusan ó Presidente da Deputación 
de Ourense, o sr. Baltar, de intromisión, que é o adxectivo máis suave que di 
a prensa leonesa. Di o voceiro que o señor Alcalde exerce, entre outros 
cargos, de Presidente do Eixo Atlántico e que non se atopa ningunha 
declaración institucional en defensa dos intereses da Comarca de 
Valdeorras, do Concello do Barco e das comarcas afectadas pola iniciativa 
ourensá, e pregunta o sr. García Yáñez si o sr. Alcalde non pensa en montar 
unha xuntanza dos territorios afectados para reafirmar a defensa da liña e 
denunciar esta manobra que o seu Grupo cualifica como localista ourensá. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que xa contestou con suficiente firmeza 
publicamente e dicindo as cousas claras, polo que non queda ningunha 
dúbida da defensa que o Alcalde do Barco fixo non só de Valdeorras senón 
do interior de Galicia, que é a clave do traballo de todo este ferrocarril. Di 
que en calquera caso onde se ten que traballar é con aqueles que teñen que 
tomar as decisións, que fai quince días falou coa presidenta de ADIF do 
corredor e vai por bo camiño, que non se pode perder un coas ocorrencias de 
algún empresario que ten outros intereses. Afirma o Alcalde que despois de 
haber aprobado a Comisión Europea o corredor atlántico ferroviario aínda 
fai uns días houbo unha reunión en Asturias de empresarios acompañados 
tamén por representantes da Xunta, que non sabe que van a facer nesa 
reunión, e que esas reunións non benefician porque o que está claro é que 
hai que ir todos xuntos neste corredor atlántico ou os cartos vai levalos o 
corredor mediterráneo porque ó final o Ministerio investirá onde non haxa 
problemas, e que iso llo dixo claramente ao que fixo as declaracións das que 
se está a falar. Di que tamén quere que quede claro que cando se pediu 
dende o Eixo Atlántico que todas as entidades que viñeron ó Foro 
manifestaran a súa adhesión ao manifesto que saíu de alí, o único concello 
onde o Alcalde se opuxo foi o de Ourense, aínda que se aprobou a moción 
porque non teñen maioría absoluta pero el votou en contra obrigando a votar 
en contra aos seus concelleiros, e tanto foi así que un deles que é deputado 
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provincial tivo que saírse da votación porque na Deputación votara a favor e 
as palabras textuais do alcalde de Ourense foron, di o Alcalde, lo que es 
bueno para Valdeorras no tiene que ser bueno para Ourense e di que 
Valdeorras, como el xa dixo hoxe e sairá proximamente na prensa, está farta 
de discriminacións e de abandonos por parte de Ourense e que si se segue 
por este camiño e por manobras deste estilo torcerase o tema do tren e 
Valdeorras terá que tomar decisións drásticas. 
 
Di o señor García Yáñez que aproveitando a defensa de Valdeorras que fai o 
sr. Alcalde, hai outro tema que se lle podería comentar ao Ministerio de 
Fomento e é a reparación dos parches da N-120 e dende o túnel da Barosa 
ata a súa conexión coa A-6 ten un piso recén posto dende fai un ano ou dous 
e aquí se parchea, entón poderíase agora pedirlle ao Ministerio de Fomento 
que poñan o piso como na zona do Bierzo, polo menos ata Valdeorras, que 
xa non pide ata Ourense, que igual habería que poñer fronteira. 
 
Di o señor Alcalde que precisamente ata Ourense, dende Os Peares a 
Ourense está perfecto de asfalto. 
 
Di o señor García Yáñez que se están a poñer parches pero que o resto en 
dous anos vai a estar nas condicións actuais, que hai un agravio comparativo 
coa zona do Bierzo. 
 
Di o señor Alcalde que está de acordo, que a N-120 leva sen botarlle asfalto 
na zona dos túneles oito ou dez anos, que este Goberno leva catro meses e 
está asfaltando aínda que sexa parcheando, que espera que en dous anos 
estean as máquinas facendo  a A-76 entre O Barco e A Veiga de Cascallá 
polo que nese tramo xa non sería necesario botar o asfalto. 
 
Di o señor García Yáñez que a pregunta que fai é porque hai unhas 
declaracións do novo Subdelegado do Goberno na Provincia de Ourense e 
que a prioridade que se marcaba precisamente era reparar as infraestruturas 
que estaban moi abandonadas, que cre que o Alcalde do Concello do Barco 
pode incidir que onde máis abandonadas están dentro da Provincia é esta 
zona. 
 
Di o señor Alcalde que na N-120 é o tramo dende o límite dos túneles ata 
Canabal, que non fai falta asfaltar toda a estrada aínda que se podían facer 
reparacións un pouco máis largas se houbera máis diñeiro. 
 
O señor García Yáñez segue facendo a seguinte pregunta e di que o Parque 
Infantil da Casa Grande de Viloira volve dar problemas, que segundo recolle 
a prensa os veciños puxeron alí un papel dicindo que está en malas 
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condicións, que esta é unha periódica situación de perigo que se da por 
varios factores, pola poda das árbores que ás veces se cae ou mesmo polos 
coches que entran e saen do Servizo ante incendios, sobre todo camións que 
mesmo os choferes teñen medo de atropelar a algún neno que sae do Parque. 
Di que el quere expoñer que á vista destes problemas que os veciños pensan 
que é un perigo para os seus fillos e iso é moi difícil de razoar, o Concello 
non se propuxo nalgún momento cambiar o Parque, levalo cincuenta metros 
máis para alá ata o río Balado, que hai espazo e as árbores son pequenos, 
que sería unha obra moi convinte e que sobre todo os veciños agradecerían 
moito, que simplemente é trasladar os aparatos e que non cre que coste 
moito. 
 
Di o señor Alcalde que xa o teñen pensado a raíz das ramas que caeron na 
última poda, que tamén se pensa en rebaixar ás árbores como se fixo na 
Praza, pero que si que barallan a posibilidade do cambio do Parque de aí, 
que aínda que non teña tanta sombra si que non terá ningún perigo. 
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que ultimamente recibiu varias 
informacións ou reclamacións sobre a situación no que se encontran os 
xardíns debido ás bocas de rego, aos aspersores, que nalgúns sitios están 
estragados, que non se reparan, que funcionan mal, e non só iso senón que a 
xente non entende que si están en mal uso ou non funcionan ben que sigan 
vertendo auga fora dos sitios onde deben verter que son os parterres, e 
pregunta si o equipo de Goberno pensou en rescindir o contrato desta 
empresa que non cumpre nin repara as bocas de aspersores. 
 
Di o señor Alcalde que non se pensou en rescindir o contrato porque so ten 
contrato co Concello para esta tempada e que se levan máis de dous meses 
sen caer unha gota de auga e en ningún ano estiveron os xardíns tan verdes 
como este ano, é dicir que se fixo un traballo importante, e de todas formas 
o ano que ven volveranse a sacar a concurso estes traballos. Di que antes de 
finalizar o contrato revisarase parterre por parterre, localizando todos os 
aspersores, que se sabe cales son os problemas de cada aspersor, que o gran 
problema é que ao pasar coas rozadoiras sen darse conta rompen as cabezas 
dos aspersores impedindo que reguen ben, que as revisións son periódicas e 
incluso os xardineiros toman nota e os arranxan, polo que os resultados non 
teñen nin punto de comparación cos do ano pasado, por poñer un exemplo, e 
por riba case hai bastante menos da metade do prezo. Di o Alcalde que se 
vai facer un traballo de mellora do sistema para que o ano que ven estean en 
perfectas condicións. 
 
Di o señor García Yáñez que quere matizar que este verán foi o máis 
chuvioso dos últimos dez anos. 
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Di o señor Alcalde que si pero que foi así ata xullo e o céspede en canto 
pasan dez días sen chover sécase en todas partes, polo que si está verde é 
porque estase regando. 
 
Pide a palabra o señor Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que na 
rúa Río Galir, entrando por Conde Fenosa, na parte esquerda indo para 
Estación de Autobuses non se pode pasar pola beirarrúa debido á maleza 
que hai alí. 
 
Di o señor Alcalde que se lle comunicará ao propietario dos terreos que os 
limpe, que cando segan a herba alí queda aínda que estea seca. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor Moldes Gómez e di que hai 
queixas dos veciños da rúa Méndez Núñez sobre a limpeza, que din que non 
pasan moito a limpar nin sequera os contedores, soamente os limpan cando 
hai queixas e despois se volven a esquecer. 
 
Di o señor Alcalde que sempre se lle di que vaian a limpar esa rúa pero que 
haberá que prestar máis atención e facer unha revisión cada pouco. 
 
Segue o señor Moldes Gómez no uso da palabra e di que en Viloira ó pasar 
a Igrexa á esquerda habíase comentado que se ía a falar cos donos dos 
outros solares para ensanchar a rúa un pouco, e pregunta como está o tema. 
 
Di o sr Alcalde que está feito o proxecto, que ía no Plan de Obras aínda que 
vaise cun lixeiro retraso na adxudicación das obras. Di que en Viloira van 
dúas obras, unha para arranxar a zona que hai dende o taller ata a subida ao 
Cemiterio cun proxecto duns 56.000€ para cambiar o saneamento, auga, luz 
etc., que soamente está pendente dos informes de Secretaría e Intervención, 
e que a outra obra é a do retranqueo do muro que xa están cedidos os terreos 
por parte dos veciños, falta a aprobación do proxecto, que xa está feito, 
rematar os pregos que está facendo o técnico e quedarían pendentes a 
emisión dos informes pertinentes, que a intención é adxudicar estes 
proxectos antes de que remate o ano.  Di o Alcalde que esta última é unha 
obra moi importante porque so pasa un coche e ó retranquear tres metros 
vanse a poder cruzar dous coches e que se fai gracias á xenerosidade dos 
veciños e que tamén aproveita quere recoñecer o traballo para o Concello 
que ás veces fai o exconcelleiro Luis Arias que foi quen falou cos veciños e 
os convenceu, que cre que é unha obra moi interesante para toda a zona de 
Villabril. 
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Prosegue o señor Moldes Gómez preguntando si non se poden rotular todos 
os vehículos municipais co nome do Concello. 
 
Di o señor Alcalde que se non están todos rotulados o mirará, que pensa que 
os da Brigada de Obras, da Policía Local, dos Bombeiros e dos electricista 
xa están, que de todas formas se mirará si falta algún por rotular. 
 
Pide a palabra o señor Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que quere 
trasladar unha queixa dalgúns usuarios das Escolas Deportivas, en concreto 
a actividade de zumba para nenos, que parece ser que se publicaron os 
horarios e os días e que houbo xente que pagou as taxas e cando chegou á 
actividade atopouse que cambiara de día. Di que hai xente que organizou as 
actividades dos seus fillos cos seus horarios de actividades e agora non 
poden acudir por realizarse en novos días e que algún pretendía solicitar a 
devolución do diñeiro e que tamén quería saber a que se debeu esta 
situación. 
 
Contéstalle o señor  Alonso Araujo, concelleiro delegado de Deportes, que é 
a primeira noticia que ten, que se están usando agora mesmo os pavillóns do 
Instituto Lauro Olmo, que é onde se imparte a escola de zumba para nenos, 
o do Colexio Condesa de Fenosa, o do Instituto Marta Gisela, os dous 
pavillóns municipais, que se vai ter levar algunha actividade para o Colexio 
de Viloira, é dicir que están todas as actividades a tope e que non lle consta 
que se houbera cambiado ningún horario, que preguntará por iso, que de 
todas formas teñen un mes para poder renunciar e recuperar o diñeiro 
pagado. 
 
Pide a palabra o señor Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que  
chegoulle a noticia de que a empresa que gañou o concurso de desratización 
quere rescindir o contrato e pregúntalle ó Alcalde si lle pode aclarar algo, si 
sabe algo. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que non, que se retrasara a firma do contrato 
porque faltaba un informe da Técnica de Medio ambiente, que estaba de 
baixa laboral, que en canto se incorporou xa fixo o informe e adxudicouse, 
estando pendente de asinar o contrato pola empresa Lacera, e que non houbo 
nin unha soa queixa dende que leva traballando co Concello do Barco, que 
cre que é unha empresa modélica. 
 
Continúa no uso da palabra o señor Pérez Roca, e di que fai uns días a 
concelleira delegada de medio ambiente visitou a zona do Lidl onde o 
Concello detectou unha rúa onde hai conflito veciñal, da que xa lle falou na 
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comisión informativa, e pregunta si a concelleira foi a título persoal ou 
profesional, como concelleira. 
 
Contéstalle a señora Urdangaray Díaz que foi a título profesional. 
 
Segue o señor Pérez Roca no uso da palabra e di que os días 12 e 13 de 
setembro pasado a empresa que ten o contrato da limpeza estivo limpando 
as beirarrúas dende os Talleres Galiñas ata a curva de Veigamuíños e dende 
unha rotonda ata a outra pola marxe esquerda e pregúntalle a concelleira 
delegada de servizos e limpeza  a que se debeu esa actuación. 
 
Contéstalle a señora Álvarez Fernández que o están facendo por tramos. 
 
Pregunta o señor Pérez Roca porque o fan solo nesa zona e non se fai 
noutras. 
 
Di a señora Álvarez Fernández que non soamente é nesa zona, que se fai en 
todas as zonas. 
 
Di o señor Alcalde que si a pregunta é porque non pasaron de aí é porque 
loxicamente a empresa ten que facer unicamente a limpeza do casco urbano, 
cando se vai aos pobos lévase a Brigada de xardíns, que como xa explicou 
na comisión de Obras se vai a intentar facer ese traballo cos GES. Di que a 
empresa soamente ía aos pobos cando había festas e limpaban a zona onde 
se celebraba a festa, pero que nunca a empresa de limpeza do Concello do 
Barco limpou os pobos. 
 
Di o señor Pérez Roca que dende os Talleres Galiñas ata O Barco está sen 
limpar, que nesa zona hai cincuenta metros ata a rúa Río Galir que están sen 
limpar  e pregunta porqué se chega ata a altura da curva, fronte ó almacén de 
lousa,  e non se segue para adiante sendo a mesma beirarrúa, que de rotonda 
a rotonda faise a marxe esquerda e non se fai a dereita. 
 
Di o sr Alcalde que lle pedirá ao encargado da empresa que lle explique 
porque se fai iso. 
 
Di o señor Pérez Roca, xa para rematar, que volve a repetir o que dixo no 
Pleno do mes pasado sobre os bancos de Veigamuíños, que cando se van a 
poñer en condicións porque seguen igual. Di que o mes pasado cando lle 
dixo o señor Neira que se repararan pensou que o fixeran dous días antes do 
Pleno e ó saír da sesión foi alí a velos e seguían exactamente igual que fai 
cinco meses. 
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Di o señor Neira Ojea, concelleiro delegado de obras municipais e parques e 
xardíns, que será mellor que queden os dous para ir a ver os bancos para ver 
como quere que queden, que cando el foi non estaban rotos. 
 
Di o señor Pérez Roca que se pregunta se estes bancos estarían nas mesmas 
condicións no Malecón, se os terían así onde se viran, que en Veigamuíños 
non se ven que hai catro persoas e non se poden sentar pois teñen resina e 
están cheos de musgo. 
 
Di o señor Neira Ojea que o señor Roca dixo fai catro meses que había un 
banco roto e reparouse, que si cre conveniente pulilo e pintalo porque son 
bancos vellos pero non están rotos.  
 
Pregunta o señor  Pérez Roca si están en condicións de ser utilizados dende 
fai seis meses, si o sr Neira Ojea se parou a velos algunha vez. 
 
Contéstalle o señor Neira Ojea que si, que moitas veces.          
 
Di o  señor  Pérez Roca que si el fora concelleiro de parques e xardíns 
automaticamente eses bancos estarían fóra de alí e se mandaban a reparar. 
 
Di o señor Neira Ojea que se repararán e pintaran como di o señor Pérez 
Roca,  pero que eses bancos onde están situados dentro de sete días volven a 
estar igual, pois están colocados á sombra e as árbores soltan resina e 
mánchanse. 
 
Di o señor  Pérez Roca que, volve a repetir, eses bancos nesa situación que 
están non os tería no Barco.      
                  
 
 
              
E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 20:08 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 8 DE NOVEMBRO 
DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 8 de novembro de 2018, 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 edís 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 

 
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre o interventor 
accidental D. Hortensio David Míguez Flores (Resolución da Dirección 
Xeral de Administración Local do 12 de decembro de 2017).   
 
Antes de proceder á apertura da sesión, o Sr. Alcalde-presidente desculpa a 
non asistencia da concelleira Dna. Nieves Rodríguez Voces, por motivos 
persoais, aínda que non consta a comunicación da ausencia pola concelleira 
con carácter previo, polo que se debe considerar como inxustificada. 
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Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, fai uso da palabra dando 
as boas tardes a todos os asistentes e en especial aos alumnos do Segundo 
Ciclo de Administrativo do Instituto Lauro Olmo. 
Logo diso o sr. Presidente di antes de dar comezo cos asuntos da orde do día 
quere  que conste en acta o pesar da Corporación Municipal polo pasamento 
nestes últimos trinta días das nais do concelleiro Carlos Javier Crespo Díaz, 
e do exconcelleiro Eduardo Ojea "Potolo". 
 
O señor Crespo Díaz expresa o seu agradecemento. 
     
De seguido procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 4 de outubro 
de 2018. 
    
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 4 de outubro, ao non formularse algunha 
observación, a devandita acta resulta 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 crédito extraordinario 
4/2018. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que literalmente di:  
 

"Co gallo da súa inclusión no orzamento da Corporación para o 2018, debe 
tramitarse o presente expediente de modificación orzamentaria na modalidade de 
crédito extraordinario, aos efectos da dotación do crédito necesario para facer 
fronte aos gastos de capital (cap. 7) que se indican no seguinte cadro, polos 
importes sinalados: 
Altas en aplicacións de gastos 
 

DENOMINACIÓN DO GASTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Liquidación achega gastos Junta de 
Compensación AR-2 SUNC 1.677,22 € 

151/770.12 

TOTAL GASTO 1.677,22 €  
 

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.), 
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debendo ser creadas ao efecto. Os conceptos de ingresos a empregar para a súa 
financiación son as seguintes: 

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 

 

Así, neste intre é necesario tramitar un expediente de crédito extraordinario aos 
efectos de dotar de crédito as sinaladas aplicacións polo que, en uso da atribución 
que me confire o artigo 177.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e, de 
acordo coas bases de execución 7.2 e 10.2.a) do vixente orzamento xeral do 
Concello, artigos 37.3 e 38, 49 e 51 do R.D. 500/1990 e artigo 2.2.e) da Lei 7/1985, 
de 2 de abril, propoño a adopción do seguinte acordo 

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria na 
modalidade de crédito extraordinario 04/2018 financiada con cargo ao remanente 
líquido de tesourería para gastos xerais. 

Alta en aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DO GASTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Liquidación achega gastos Junta de 
Compensación AR-2 SUNC 1.677,22 € 

151/770.12 

TOTAL GASTO 1.677,22 €  
 

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. Os conceptos de ingresos a empregar para a súa 
financiación son as seguintes: 

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 

 
 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de tesourería 

para gastos xerais 
1.677,22 € 

TOTAL  1.677,22 € 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de tesourería 

para gastos xerais 
1.677,22 € 

TOTAL  1.677,22 € 
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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." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que en primeiro lugar quere 
reiterar esa benvida aos alumnos do Instituto no que el traballa. Logo diso, 
prosegue o concelleiro dicindo que o crédito extraordinario 4/2018, por un 
importe de 1.677,22€, corresponde a achega que ten que facer o Concello 
como membro da Xunta de Compensación da AR-2 que é a actuación 
urbanística próxima á piscina climatizada e que nunha xuntanza que houbo 
no mes de xullo de 2018 acordouse satisfacer entre todos, loxicamente en 
proporción a súa participación nesa actuación urbanística, a cantidade de 
76.922,76€ dos que 1.677,22€ lle corresponden ao Concello do Barco como 
membro desa Xunta de Compensación.     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que a el no lle preocupan os 1.677,22€ que ten 
que poñer o Concello, que o que lle preocupa é que nese AR-2 SUNC (solo 
urbano non consolidado) están os solares sen pechar e lle preocupa que xa 
que se vai facer un investimento de 76.922,76€ sería convinte que o 
Concello se puxera en contacto cos propietarios e que pechen os solares 
porque ao seu xuízo é un perigo non só para os viandantes senón porque de 
vez en cando a maleza desborda as beirarrúas. Conclúe a súa quenda o 
concelleiro afirmando que está de acordo co crédito extraordinario pero que 
tamén reclama que tanto o solar propiedade do Concello como os dos 
propietarios lindeiros se pechen, pois é unha forma de manter en condicións 
o solo urbano.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que están a favor do crédito extraordinario e 



 
 

 
 

 

5 
 

que tamén están de acordo co dito polo voceiro de Riada no relativo a que se 
pechen o solares e se limpe a zona. 
 
Di o señor Alonso Araujo que nesa zona hai unha serie de solares que xa 
están pechados, os que revestían algún tipo de perigo, e que proximamente 
cando se rematen as obras e cando o Arquitecto Municipal considere que xa 
están en condicións de ser recibidas se recibirá tamén o parque infantil que 
hai alí, que será aberto ao público, e que si o resto de solares hai que 
pechalos haberá que remitirlle un escrito aos propietarios para que procedan 
ao seu peche, como calquera outro solar do Concello. 
 
Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que quere facer unha aclaración e 
é que os solares deste desenvolvemento urbanístico están pechados todos, 
que os que non están pechados son os de outros propietarios, que non está 
aberto ó público a pesar de que hai un Parque Infantil porque dende o punto 
de vista municipal aínda non cumpriron con todos os requisitos esixidos no 
seu día polo Concello para asumir con todas as garantías, aínda que  espera 
que iso se poda rematar en breve, e o que asume é o peche das  demais 
parcelas, para o que di que se falará cos propietarios. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por unanimidade dos 
dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
  
PRIMEIRO:  Aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de crédito extraordinario 04/2018 
financiada con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos 
xerais. 

Alta en aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DO GASTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Liquidación achega gastos Junta de 
Compensación AR-2 SUNC 1.677,22 € 

151/770.12 

TOTAL GASTO 1.677,22 €  
 

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. Os conceptos 
de ingresos a empregar para a súa financiación son as seguintes: 

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 
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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. 
 
  
3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a aprobación suplemento de crédito 
2/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 

"Co gallo da súa inclusión no orzamento da Corporación para o 2018, debe 
tramitarse o presente expediente de modificación orzamentaria na modalidade de 
suplemento de crédito, aos efectos da dotación do crédito necesario para facer 
fronte aos gastos de investimento (cap. 6) que se indican no seguinte cadro, polos 
importes sinalados: 

Altas en aplicacións de gastos 
 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Reforma das instalacións da piscina 106.000 € 342/632.01 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de 

tesourería para gastos 
xerais 

1.677,22 € 

TOTAL  1.677,22 € 
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municipal climatizada (climatización) 

Total investimento 106.000 €  
 

O recurso ao suplemento de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria sinalada  para facer fronte 
ao investimento previsto, e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose dun gasto de investimento que non debe demorarse ate o exercicio 
seguinte, polas razóns que se expoñen na providencia e na memoria da Alcaldía.  

Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación son as seguintes: 

1. Baixa por anulación do crédito expresado na aplicación orzamentaria 
1532/619.19, que non se atopa comprometido e que se estima reducible sen 
perturbación do respectivo servizo, xa que non se vai acometer o 
investimento previsto que motivou a súa dotación orzamentaria 
(Pavimentación zona da praza das airas, incluídos custos de redacción do 
proxecto e dirección de obra), por un importe total de 106.000 €. 

 

Así, neste intre é necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito aos 
efectos de dotar de crédito a sinalada aplicación polo que, en uso da atribución que 
me confire o artigo 177.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e, de acordo 
coas bases de execución 7.2 e 10.2.a) do vixente orzamento xeral do Concello, 
artigos 37.3 e 38, 49 e 51 do R.D. 500/1990 e artigo 2.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, propoño a adopción do seguinte acordo: 

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria na 
modalidade de suplemento de crédito 02/2018 financiada con cargo á baixa no 
crédito doutra aplicación do orzamento corrente: 

Alta na aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Reforma das instalacións da piscina 
municipal climatizada (climatización) 106.000 € 

342/632.01 

Total investimento 106.000 €  
 

O recurso ao suplemento de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria sinalada  para facer fronte 
ao investimento previsto, e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose dun gasto de investimento que non debe demorarse ate o exercicio 
seguinte, polas razóns que se expoñen na providencia e na memoria da Alcaldía.  

Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación son os seguintes: 

1. Baixa por anulación do crédito expresado na aplicación orzamentaria 
1532/619.19, que non se atopa comprometido e que se estima reducible sen 
perturbación do respectivo servizo, xa que non se vai acometer o 
investimento previsto que motivou a súa dotación orzamentaria 
(Pavimentación zona da praza das airas, incluídos custos de redacción do 
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proxecto e dirección de obra), por un importe total de 106.000 €. 
Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 

requisitos que estable o artigo 177 do TRLFL e o art. 37.2 do Real Decreto 
500/1990, do 20 de abril, que son os seguintes: 

 

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

- A insuficiencia de saldo de crédito non comprometido na aplicación 
orzamentaria correspondente, que deberá verificarse ao nivel en que 
estea establecida a vinculación xurídica. 

 

SEGUNDO:  Modificar o anexo de investimentos do orzamento xeral do Concello 
para o 2018. A sinalada modificación do anexo consistirá na modificación do 
proxecto de gasto cuxo crédito se incrementa e a correlativa eliminación do 
investimento cuxos créditos se anulan para financiar o suplemento de crédito. O 
investimento obxecto deste expediente quedaría  modificado no anexo de 
investimentos da seguinte maneira:  
 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Reforma das instalacións da piscina municipal 
climatizada, incluídos custos técnicos 416.746,44 € 

342/632.01 

 

TERCEIRO: Expoñer o expediente ao público mediante anuncio insertado no 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de quince días hábiles, 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 dun mes para 
resolvelas." 

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que dende que se pechou a 
piscina climatizada estase traballando para sacala a concurso, que esta 
semana abríronse as plicas da primeira fase, sobre todo da obra civil, e hai 
unha segunda fase que é a das instalacións que está pendente porque teñen 
que ser reformadas ou actualizadas por estar algunha delas inutilizadas, 
como a que se refire á enerxía solar. Di concelleiro que á vista de que hai 
unha obra planificada para este ano, que é a da praza das Airas, e que de 
momento non se recibiu o preceptivo informe de Patrimonio autorizando o 
inicio desas obras, pois o que se fai é un transvase de crédito dende esa 
partida orzamentaria á nova partida para asumir as citadas obras de 
climatización, que segundo o proxecto ascenden a 143.876,46€, que 
evidentemente os 106.000€ serán suplementados en parte coa baixa que a 
propia empresa que será a concesionaria da primeira fase fai con respecto a 
esas obras.        
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que é un desastre como se xestionou o tema da 
piscina dende que a empresa chegou a un acordo co Concello para deixar a 
concesión, que se leva dende principios de xuño sen piscina cando o Alcalde 
prometera ou falara de que a primeiros de outubro estaría en funcionamento, 
e que agora parece que vai para principios de xaneiro, que el cre que nin 
para esas datas estará funcionando que será un mesiño antes das eleccións 
municipais que é o que convén ó Grupo de Goberno, que o que lle preocupa 
é que os veciños do Barco vaian a estar nove meses ou polo menos seis 
meses sen piscina climatizada, que se puido chegar a un acordo de que o 
contrato se mantivera ata que empezaran as obras, que ata unha semana 
antes do comezo das obras puido estar a empresa funcionando e os veciños 
gozando da piscina e nese período de tempo facer todo o procedemento, si é 
que o equipo de goberno opta como parece, por unha empresa privada que 
xestione a piscina en contra do criterio do seu Grupo que pensa, dende fai 
anos, que a piscina pública ten que ser xestionada por unha empresa 
municipal ou por empregados municipais, que poderían ser os traballadores 
que quedaron no paro cando se foi a empresa concesionaria. Prosegue na 
súa quenda o concelleiro García Yáñez quen sinala que con respecto aos 
gastos, cando se rescindiu o contrato o señor Alcalde dixo que coa cantidade 
que deixaba a empresa que eran uns 240.000€ xa se arranxaba a piscina e 
estamos a día de hoxe presupostados 416.000€. Di que cre que os 106.000€ 
que se queren transvasar da partida das obras proxectadas na praza das 
Airas, van ser insuficientes porque cada vez que se abra a piscina van 
aumentando os gastos, que o seu Grupo está en contra de que se abra a 
piscina cun presuposto de 416.000€, sobre todo cando se vai poñer en 
condicións para que a explote unha empresa que non vai ter relación co 
Concello, que lle gustaría que con eses 416.000€ se arraxara a piscina pero 
para que a xestionara directamente o Concello, que o seu Grupo está en 
contra, como xa dixo moitas veces, de poñer os servizos municipais en mans 
de empresas privadas que só miran o interese crematístico e sacar beneficios 
e que eles seguen pensando que os beneficios que saque unha empresa por 
xestionar unha instalación municipal de xestionarse polo Concello 
reverterían no Concello ou ben cos ingresos ou ben mellorando os servizos 
que presta a instalación.       
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que o voto do seu Grupo vai ser a favor, pois 
entende  que canto antes se lle dea servizo aos veciños moito mellor, pero 
que tamén queren comentar que en principio se dixo polo goberno 
municipal que as obras se farían con cargo ao canon que a empresa tería que 
aboar ao Concello pero que agora non é suficiente esa cantidade e hai que 
facer un suplemento de crédito de 106.000€, cantidade destinada ao arranxo 
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da praza das Airas, que terá que esperar a facerse e que pode darse o caso de 
que unha vez comezadas as reformas aparezan outros inconvenientes e se 
precisen outros suplementos de crédito e que  hai que recordar que aínda 
non empezaron os traballos e xa van 416.746€ de orzamento e sen embargo 
para outras obras hai que esperar. Prosegue na súa quenda o concelleiro 
quen di que tamén nun principio o equipo de Goberno dixo que no mes de 
xaneiro se reabrirían as piscinas e onte na prensa o señor Alcalde di que no 
mes de marzo e esperan e desexan que non volvan a cambiar outra vez a 
fecha e de ser posible que a adiantaran. 
 
Intervén novamente o señor Alonso Araujo, quen di, contestándolle ao 
voceiro do PP, que evidentemente a praza das Airas terá que esperar pero 
non por culpa do Goberno Municipal do Barco, senón por culpa da 
Dirección Xeral de Patrimonio que levaba seis ou sete meses sen contestar á 
documentación que se lle enviou. 
 
Toma a palabra o señor Alcalde para dicir que non deu tempo porque 
chegou fai uns minutos dunha reunión de Deportes que se fixo fóra do 
Concello a transmitirlle a información ao Sr. Alonso Araujo de que a 
autorización de patrimonio chegou o día de hoxe pero que de todas formas 
que non daría tempo a licitar e adxudicar a obra dentro do exercicio 2018. 
 
Continúa o señor Alonso Araujo dicindo que, como xa indicou, esa demora 
na execución da obra da praza das Airas non era imputable ao Concello 
senón a Patrimonio pois era preceptivo o  informe e autorización de 
Patrimonio para acometer a obra, e como xa dixo antes é imposible que se 
poda facer esa obra neste ano polo que irá incluída nos Plans de Obra do ano 
2019. Di o concelleiro que con respecto ao que di o voceiro de Riada si que 
é certo que o procedemento se foi dilatando, que como saben este ano 
cambio a Lei de Contratos do Estado, concretamente en marzo, e iso supuxo 
que procedementos que antes estaban perfectamente delimitados e 
controlados polos técnicos para sacalos a concurso víronse demorados 
porque hai que adaptarse a esa nova Lei de Contratos e non é fácil pois de 
feito pedíuselle axuda á Deputación e que se espera que nas próximas 
semanas se poida sacar a concurso o que é a concesión. Di que pensa que 
coa valoración que se fai nos dous proxectos, a piscina vai quedar en 
condicións de aguantar uns cantos anos máis e así o entenden, que se 
pensaba que estaría en funcionamento a principios de xaneiro e agora se 
espera que sexa a principios de marzo, que era unha obra que neste ano ou 
no ano que ven había que acometer pola deficiencias que había e que dende 
logo non son imputables ao Concello que non hai máis que ver que no 
expediente que ten o arquitecto municipal hai 27 actuacións, entre informes, 
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escritos, etc., feitos por el dende marzo do ano 2010, polo que deixadez de 
funcións non hai por ningunha parte. 
 
Intervén o señor García Yáñez e di que unha obra pública feita por un 
organismo público e logo transferida ao Concello terá unhas garantías e 
alguén ten que ser o responsable, que no caso de non ser o Concello teríase 
que haber iniciado algún tipo de actuacións para que polas garantías que van 
aparelladas á obra se solventaran eses desperfectos, que así e todo el segue 
dicindo que o acordo de rescisión de contrato coa antiga concesionaria tiña 
que estar supeditado ao inicio das obras, polo que se houbera garantido catro 
ou cinco meses máis de actividade de piscina para os veciños, que hai unha 
serie de obras que se tiñan que facer nestes catro anos e que todas se van 
comezar agora ou a principios do ano que ven, como son a pista de 
Vilanova, o pavillón do colexio Julio Gurriarán, a gardería, etc., e que ó 
mellor ó señor Alcalde e ó Grupo de Goberno lle interesa que se vexa que 
hai obras no ano electoral, e que senón hai un interese electoral é que hai 
unha deixadez de funcións, de traballo efectivo á favor dos veciños. 
 
Fai uso da palabra o sr. Alonso Araujo quen di que como sabe o señor  
García Yáñez, como así se falou en comisións e en reunións que o Concello, 
xa fai dous anos puxo 150.000€ enriba da mesa para o pavillón do colexio 
Julio Gurriarán, polo que non é precisamente o Concello o que fai deixadez 
de funcións nese tema, que no referente á pista de Vilanova este Concello 
estivo habilitando eses espazos para que foran ocupados pola pista pero que 
houbo unha administración que non cumpriu e non foi o Concello e que hai 
que seguir uns trámites e os técnicos municipais non dan abasto e fan o que 
poden facer, os prazos demóranse e por riba si neses meses cambian as leis 
pois peor aínda.    
 
Di o señor Alcalde que non se poden mesturar todas as cousas, que no caso 
da piscina non se está a falar dos técnicos municipais, que o Concello tiña 
unha documentación de enxeñerías externas ás que houbo que acudir, que 
primeiramente se fixo unha auditoría para ver os problemas que tiña e as 
solucións para que funcionara perfectamente e que con esa auditoría os 
enxeñeiros desa empresa dixeron o coste das obras e que o proxecto estaría 
xa en xuño pero que ó final non chegou ata agosto, que ó ver o retraso que 
había decidiuse que o proxecto de servizos o fixera outra empresa, que 
tamén retrasou excesivamente a entrega do mesmo, polo que ningún técnico 
municipal tivo participación niso, que en relación coa pista de Vilanova non 
se vai a iniciar a obra o que se vai é a rematar, e que a obra da Escola 
Infantil estaba xa adxudicada, falouse coa empresa para asinar o contrato e 
presentou a renuncia da obra por fax, polo que houbo que retomar o tema da 
adxudicación outra vez o que loxicamente xerou retraso, e que o Grupo de 
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Goberno non quere chegar ás eleccións con obras pendentes, que menos a 
obra das Airas estase traballando para que todas esas obras que estaban na 
relación estean adxudicadas antes do 30 de decembro e no caso de non 
poder ser así sería no mes de xaneiro. Remata dicindo o señor Alcalde que a 
obra da praza das Airas, como xa dixo, non puido prepararse  o expediente 
para sacala a concurso antes do 30 de decembro ao non recibirse en  tempo 
o informe favorable de Patrimonio, polo que será a primeira obra que irá nos 
investimentos do superávit do ano que ven,  aínda que pode estar tranquilo o 
señor García Yáñez que esa obra non se vai a empezar antes das eleccións 
nin se vai a estar facendo durante a campaña. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, 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 unha abstención 
(do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito 02/2018 
financiada con cargo á baixa no crédito doutra aplicación do orzamento 
corrente: 

Alta na aplicación de gastos 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Reforma das instalacións da piscina 
municipal climatizada (climatización) 106.000 € 

342/632.01 

Total investimento 106.000 €  
 

O recurso ao suplemento de crédito considérase necesario, dado que 
non existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 
sinalada  para facer fronte ao investimento previsto, e o mesmo non 
pode ser obxecto de ampliación, tratándose dun gasto de investimento 
que non debe demorarse ate o exercicio seguinte, polas razóns que se 
expoñen na providencia e na memoria da Alcaldía.  

Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación son os 
seguintes: 

1. Baixa por anulación do crédito expresado na aplicación 
orzamentaria 1532/619.19, que non se atopa comprometido e que se 
estima reducible sen perturbación do respectivo servizo, xa que non 
se vai acometer o investimento previsto que motivou a súa dotación 
orzamentaria (Pavimentación zona da praza das airas, incluídos 
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custos de redacción do proxecto e dirección de obra), por un 
importe total de 106.000 €. 
Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que estable o artigo 177 do TRLFL e o art. 37.2 do Real 
Decreto 500/1990, do 20 de abril, que son os seguintes: 

 

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

- A insuficiencia de saldo de crédito non comprometido na 
aplicación orzamentaria correspondente, que deberá 
verificarse ao nivel en que estea establecida a vinculación 
xurídica. 

 

SEGUNDO:  Modificar o anexo de investimentos do orzamento xeral 
do Concello para o 2018. A sinalada modificación do anexo consistirá 
na modificación do proxecto de gasto cuxo crédito se incrementa e a 
correlativa eliminación do investimento cuxos créditos se anulan para 
financiar o suplemento de crédito. O investimento obxecto deste 
expediente quedaría  modificado no anexo de investimentos da seguinte 
maneira:  
 

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Reforma das instalacións da piscina municipal 
climatizada, incluídos custos técnicos 416.746,44 € 

342/632.01 

 

TERCEIRO: Expoñer o expediente ao público mediante anuncio 
insertado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de 
quince días hábiles, 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 dun mes para 
resolvelas. 
                    
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a recoñecemento extraxudicial de 
crédito 3/2018 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
" Logo de ver a relación de facturas 28/2018 e o Convenio entre o Concello de O 
Barco de Valdeorras e a Asociación Banda de Música de O Barco para o ano 2017 
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que se presentan ao Pleno para o seu recoñecemento extraxudicial, por tratarse de 
gastos, subministracións ou servizos relativos ao exercicio anterior, e logo de ver o 
informe de reparo con efectos suspensivos da Intervención do 30 de outubro de 
2018 en relación ao expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.  
Logo de ver o establecido nos artigos 60.2 en relación co artigo 26.1. c) do Real 
Decreto 500/1990, do 20 de abril, regulador da normativa orzamentaria das 
entidades locais, segundo os cales, corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria.   
Logo de ver que o recoñecemento extraxudicial de crédito é o mecanismo 
necesario para a corrección da vulneración do principio de anualidade que ten 
como efecto a incorporación ao orzamento de obrigas derivadas de exercicios 
anteriores.  
Logo de ver o Convenio entre o Concello de O Barco de Valdeorras e a Asociación 
Banda de Música de O Barco para o ano 2017, e aprobada por Resolución da 
Alcaldía do 29 de decembro de 2017 a conta xustificativa da subvención anterior 
por importe de 1.050,10 euros, aportada documentación aclaratoria da presentada 
no momento da xustificación e informada polos servizos económicos, resultando 
procedente a aprobación da conta xustificativa por un importe complementario ao 
anterior de 4.250,00 euros. 
Logo de ver, respecto á relación de facturas 28/2018, que do exame dos 
documentos xustificantes do gasto queda acreditada documentalmente a realización 
das prestacións, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso 
contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. E tendo en conta que, en 
canto ao enriquecemento inxusto, cabe sinalar o deber de restituír para quen por 
prestación doutro ou a súa costa se enriquece sen causa. Resultando que, despois de 
realizarse a prestación, se esta supón incremento de patrimonio ou beneficia á 
administración consentindo a súa realización, faise imprescindible o abono das 
cantidades resultantes.  
Logo de ver que, en consecuencia, resulta ineludible o abono, dado que o contrario 
supoñería un incumprimento das obrigas económicas do Concello. En atención ao 
exposto, esta Alcaldía formula a seguinte  PROPOSTA 
 

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención o 30 de outubro de 
2018 á tramitación do presente expediente.  
SEGUNDO.- Proceder á aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial 
de crédito derivado das facturas incluídas na relación 28/2018 e do importe 
complementario ao recoñecido no exercicio anterior relativo ao Convenio entre o 
Concello de O Barco de Valdeorras e a Asociación Banda de Música de O Barco 
para o ano 2017. 
TERCEIRO.- Aplicar con cargo ao orzamento do ano 2018 os créditos necesarios 
para a aprobación dos citados gastos nas aplicacións orzamentarias 
correspondentes." 

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase dunha factura por 
importe de 68,41€ correspondente a un gasto do 30/9/2017 e por outro lado 
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está a aportación suplementaria a ese convenio coa Banda de Música que 
inicialmente concedéraselle en función da documentación que presentaran 
no seu día unha axuda de 1.050,10€ e logo solicitóuselle que aportaran 
documentación aclaratoria con respecto a unha serie de facturas e recibos 
presentados para xustificar outros gastos e que esa cantidade de 4.250,00€ é 
a que se trae hoxe a recoñecemento extraxudicial. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que estase ante outro tema recorrente, que 
teñamos que pagar facturas atrasadas do ano anterior, que case en cada 
Pleno vénse discutindo diso, que el segue a dicir que o señor Alcalde que é 
Presidente da FEGAMP que dende alí intente presionar ao Goberno para 
que se normalice un período de presentación de facturas por parte dos 
provedores ao Concello, que é unha miseria o importe pero que lle xera 
malestar que sexan facturas de setembro do ano 2017, que moitas veces 
polos trámites administrativos que se teñen que facer é mellor pagarlle do 
peto e que non presenten as facturas para o seu recoñecemento, que hai un 
informe dos técnicos do Concello no que di que están fiscalizadas con 
reparo precisamente por incumprir o prazo de presentación, polo que segue 
insistindo no que dixo anteriormente intentando cambiar o sistema de cobro 
do Concello, aínda que está a favor de pagar as facturas pero que hai que 
normalizar o seu cobro, o mesmo que os Concellos están obrigados a pagar 
en 30 días pois é lóxico que as facturas que se presenten no Concello aínda 
que non sexa en 30 días se presenten en tres meses.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que o voto do seu Grupo vai a ser a favor, que 
mentres isto non cambie haberá que facer sempre recoñecementos 
extraxudiciais de crédito. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Alonso Araujo quen fai uso dela para dicir  
é verdade que é un tema recorrente pero que as facturas chegan cando 
chegan e a Lei di que hai que pagalas, que en todo caso estase a falar dun 
convenio coa Banda de Música que é algo un pouco máis serio e que había 
dous camiños ou ser ríxidos e haberlle dado os 1.050,10€ ou ser un pouco 
flexibles e darlle un prazo para que presentaran a documentación 
complementaria para que puideran recibir os 4.250,00€ que é o que 
realmente se está a tratar neste punto. 
 
Concédeselle a palabra ao señor García Yáñez quen fai uso dela para dicir 
que si é un problema dun convenio coa Banda de Música o lóxico é que, 
aparte de pagarlle, dicirlle que ó ano que ven sexan máis dilixentes porque 
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senón en cada exercicio teremos o mesmo problema e por riba cun 
organismo que en certa medida depende do Concello. 
 
Dille o señor Alcalde o tema de presentación de facturas está perfectamente 
regulado, que a Lei di que todas as facturas presentadas fóra do ano no que 
se prestou o servizo están incluídas no exercicio seguinte e non se poden 
pagar directamente e se ten que facer o recoñecemento extraxudicial de 
crédito e ser aprobado polo Pleno, como di a Lei.   
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por unanimidade dos 
dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención o 30 de 
outubro de 2018 á tramitación do presente expediente.  
SEGUNDO.- Proceder á aprobación do expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito derivado das facturas incluídas na relación 
28/2018 e do importe complementario ao recoñecido no exercicio 
anterior relativo ao Convenio entre o Concello de O Barco de 
Valdeorras e a Asociación Banda de Música de O Barco para o ano 
2017. 
TERCEIRO.- Aplicar con cargo ao orzamento do ano 2018 os créditos 
necesarios para a aprobación dos citados gastos nas aplicacións 
orzamentarias correspondentes. 
 
 
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 Antonio Prieto Paradelo. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e histórico-
artístico ou etnográfico nas obras de mellora e rehabilitación da reforma nunha 
vivenda sita no Núcleo Rural Tradicional de Raxoá, a efectos da bonificación no 
ICIO. 
 

Logo de ver a comunicación previa de obras, de data 01/08/2018, con rexistro de 
entrada núm. 8661, presentada por Antonio Prieto Paradelo para a realización da 
reforma interior dun baño  e a substitución do pavimento do comedor nunha 
vivenda sita en Raxoá con referencia catastral 000400100PG69F0001UA. 
Logo de ver o informe favorable do arquitecto técnico municipal do 18/10/2018. 
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Logo de ver o informe da Tesourería de data 18/10/2018 da inexistencia de 
débedas coa facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor acctal., con data 
19/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica. 
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese social e histórico-artístico ou etnográfico das 
obras de mellora ou rehabilitación na vivenda anteriromente referida e situada 
dentro do ámbito do Núcleo Rural Tradicional de Raxoá, a efectos da bonificación 
do 75% do ICIO.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

DECLARAR o especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das obras de mellora ou rehabilitación na vivenda 
anteriromente referida e situada dentro do ámbito do Núcleo Rural 
Tradicional de Raxoá, a efectos da bonificación do 75% 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 por Dª Dominga Álvarez Arias. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e histórico-
artístico ou etnográfico nas obras de rehabilitación dunha edificación antiga na rúa 
San Mauro, núm. 9 a efectos da bonificación no ICIO. 
 

Logo de ver a solicitude xeral, de data 11/09/2018, con rexistro de entrada núm. 
10145, presentada por Dominga Alvarez Arias na que presenta Proxecto de 
execución de rehabilitación nunha vivenda antiga na rúa San Mauro, núm. 9. 
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 10/10/2018. 
Logo de ver o informe da Tesourería de data 29/10/2018 da inexistencia de 
débedas coa facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor acctal., con data 
29/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica. 
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PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural na antedita 
rehabilitación, ao efecto da bonificación do 95% do ICIO.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural na antedita rehabilitación, ao efecto da bonificación do 95% 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 D Marcos Prieto Fernández. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
" PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e histórico-
artístico ou etnográfico nas obras de redistribución de vivenda na Praza do Buraco, 
en Veigamuiños,  a efectos da bonificación no ICIO. 
 

Logo de ver a solicitude xeral, de data 11/10/2018, con rexistro de entrada núm. 
11514, presentada por Marcos Prieto Fernández na que solicita a bonificación de 
ICIO nas obras de redistribución dunha vivenda na Praza do Buraco, en 
Veigamuiños. 
 Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 18/10/2018. 
Logo de ver o informe da Tesourería de data 29/10/2018 da inexistencia de 
débedas coa facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor acctal., con data 
29/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica. 
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese social e histórico-artístico ou etnográfico das 
obras de mellora ou rehabilitación na vivenda anteriromente referida, a efectos da 
bonificación do 75% do ICIO.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
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DECLARAR o especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das obras de mellora ou rehabilitación na vivenda 
anteriromente referida, a efectos da bonificación do 75% do ICIO. 
 
 
8º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Grafitos Barco S.A. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
"  PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e de fomento do 
emprego nas obras de execución dunha nave para almacenamento, control e 
distribución de productos de carbono e grafito para a sua utilización en procesos 
metalúrxicos e outros usos industriais, a efectos da bonificación no ICIO. 
 

 Logo de ver o escrito presentado por Grafitos Barco SA, de data 15/10/2018, con 
rexistro de entrada núm. 11599 no que expón que está realizando  Proxecto de 
execución de nave para almacenamento, control e distribución de productos de 
carbono e grafito para a sua utilización en procesos metalúrxicos e outros usos 
industriais e no que solicita a bonificación do 95% do ICIO. 
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 22/10/2018. 
Logo de ver o informe da Tesourería de data 30/10/2018 da inexistencia de 
débedas coa facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor acctal., con data 
30/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica. 
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese de carácter social e de fomento do emprego nas 
obras de execución da nave antedita, a efectos da bonificación no 95 % do ICIO.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

DECLARAR o especial interese de carácter social e de fomento do 
emprego nas obras de execución da nave antedita, a efectos da 
bonificación no 95 % do ICIO. 
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9º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Neoval-Xestión S.L. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 

" PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e de fomento do 
emprego nas obras de execución dunha nave nas parcelas 219 e 220 do polígono 
industrial de A Raña. 
 

Logo de ver a solicitude xeral presentada por Neoval-Xestión, SL, de data 
04/09/2018, con rexistro de entrada núm. 9746 no que expón que presentou 
solicitude de licenza de obras con data 04/09/2018 para a construción dunha nave 
nas parcelas 219 e 220 do polígono industrial de A Raña e na que solicita a 
bonificación do ICIO. 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 01.10.2018 en sentido favorable 
ao interese social e de fomento do emprego pero desfavorable á concesión da 
bonificación do 95% na cota do ICIO por terse iniciado as obras con anterioridade 
á concesión da licencia, así como informe do tesoureiro municipal do 01/10/2018 
de existencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal, o informe de 
fiscalización da Intervención en sentido desfavorable do 01/10/2018 e o ditame 
desfavorable da Comisión de obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns en 
sesión do 02/10/2018. 
Logo de ver o novo informe do arquitecto municipal o 25/10/2018 en relación coa 
solicitude sinalada no que sinala unha posible contradición entre os fins que 
persigue a ordenanza e a aplicación estrita da normativa, se ben non efectúa 
proposta deixando ao superior criterio do Pleno municipal “a interpretación e 
aplicación razonable da ordenanza”. 
Logo de ver o novo informe da Tesourería municipal do 29/10/2018 de inexistencia 
de débedas coa Facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita polo interventor acctal., con 
data 29/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica 
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese de carácter social e de fomento do emprego nas 
obras de execución da nave antedita, a efectos da bonificación no 95 % do ICIO.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
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DECLARAR o especial interese de carácter social e de fomento do 
emprego nas obras de execución da nave antedita, a efectos da 
bonificación no 95 % do ICIO. 
 
 
10º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por D Iván Misa González. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 5 
de novembro de 2018, que di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese social e histórico-
artístico ou etnográfico nas obras de reforma e ampliación dunha vivenda no 
Camiño dos Montes, 3 en Tremiña. 
 

Logo de ver a solicitude de licenza de obras, de data 20/09/2018, con rexistro de 
entrada núm. 10478, presentada por Iván Misa González para a reforma e 
ampliación dunha vivenda no Camiño dos Montes, 3 en Tremiña. 
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 10/10/2018. 
Logo de ver o informe da Tesourería de data 29/10/2018 da existencia de débedas 
coa facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización de desconformidade feita polo interventor acctal., con 
data 29/10/2018. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do RD Lexislativo 2/2004, art. 6 da 
Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de aplicación, previo ditame da 
Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica. 
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:  
DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural na antedita 
reforma e ampliación, ao efecto da bonificación do 75% do ICIO e supeditar a 
concesión da mesma ao cumprimento previo do requisito de inexistencia de 
débedas coa Facenda Municipal.” 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural na 
antedita reforma e ampliación, ao efecto da bonificación do 75% do ICIO e 
supeditar a concesión da mesma ao cumprimento previo do requisito de 
inexistencia de débedas coa Facenda Municipal.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que quere explicar, para os alumnos que asisten 
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á sesión plenaria, a un pouco a tramitación destes expedientes que van 
dende o punto 5º ao 10º. Di o concelleiro que estes expedientes debatéronse 
primeiro nunha comisión informativa e si nela estamos todos de acordo pois 
na sesión plenaria xa non fai falla debatelos, que non é que o señor Alcalde 
impoña a unanimidade na votación. 
 
Di o señor Alcalde que está de acordo, que o ICIO é o imposto de 
construcións de obras que paga cada veciño que quere facer unha obra, e 
que todas as obras en edificios catalogados por Patrimonio, nas vivendas 
dos núcleos rurais e no solo industrial teñen unha bonificación do ICIO.   
 
 
11º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a solicitude da Junta de Castilla y León de informe 
sobre compatibilidade laboral instada por Dña. María Luisa Carnero 
Canedo. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 5 de novembro de 
2018, que di: 
 
"Asunto: SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE DE EMPREGADO PÚBLICO 
 

Antecedentes  
 

1 Solicitouse pola Junta de Castilla y León o 16.05.2018, reiterada o 26.09.2018, 
informe previo en expediente de compatibilidade instado por Dña. MARIA LUISA 
CARNERO CANEDO. 
2  Emitiuse Informe polo Director e polo Secretario do Conservatorio de música do 
Concello, o 4 de outubro de 2018. 
3 Emitiuse informe polo Tesoureiro municipal o 8 de outubro de 2018. 
4 Emitiuse informe polo Secretario Municipal o 10 de outubro de 2018. 
 

Normativa aplicable 
 

- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL). 
-Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas. 
- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, que aproba o Texto Refundido 
das 
Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL). 
- Lei 7/2007, de 12 de Abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP). 
-Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das 
Administracións Públicas (LI). 
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-Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal ao 
servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social e dos Entes, 
Organismos e empresas dependentes. 
-Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais (ROF). 
-DECRETO 181/2006, do 19 de outubro, polo que se declara de interese público a 
compatibilidade da impartición de ensinanzas de música e artes escénicas, artes 
plásticas e deseño coa actividade realizada noutro posto do sector público cultural. 
 

Consideracións legais 
 

1ª O expediente remitido pola Junta de Castilla y León ten por obxecto solicitar o 
preceptivo informe previo do órgano competente da administración pública na que 
se pretende realizar unha  segunda actividade co obxecto de que o órgano 
competente da administración pública onde se exerce a actividade principal acorde 
sobre a compatibilidade da segunda actividade. 
 

2ª A empregada pública para a que se pide o informe é Dona María Luisa Carnero 
Canedo, que exerceu e exerce como profesora de violoncello no Conservatorio 
Profesional de Música e na Escola de Música Municipal. Atópase contratada por 
este Concello como persoal laboral indefinida por ST (dende febreiro de 2011) a 
xornada parcial (34,29%) cun contrato de 12 horas semanais en horario de 15:30 
horas en diante os martes e os venres -segundo o informe do superior xerárquico- e 
martes de 11:30 a 13:00 e de 16:00 a 20:30 hrs. e venres de 15:30 a 21:30 hrs. 
segundo a documentación que obra no seu expediente persoal (pode deberse á 
alteración do horario sen formalización da modificación). As súas retribucións 
mensuais son as seguintes: 782,58 euros (647,66 de salario base, 23,12 de 
antigüidade e 111,80 de paga extra rateada). Todo isto de acordo coa 
documentación que obra no expediente e neste Concello. 
O posto principal -polo menos iso se desprende do expediente- de Dona María 
Luisa Carnero Canedo é o de profesora no Corpo de Profesores de Secundaria, 
como funcionaria interina a xornada parcial (60%) cunhas retribucións brutas de 
1393,21 euros, de acordo coa documentación presentada pola Junta de Castilla y 
León. O seu horario é de luns a xoves rematando ás 14:30 horas agás o luns que 
remata ás 17:30 horas. 
 

Atopámonos ante unha empregada pública que pretende exercer dous empregos 
públicos en dúas administracións distintas. 
 

3ª O TREBEP na súa D.F. 3ª e 4ª introducen cambios no ata agora claro sistema de 
incompatibilidades, pero de acordo coa DF 4ª parece que a D.F. 3ª non se atopa 
aínda en vigor. Cómpre polo tanto examinar a lexislación básica e xeral aplicable 
aos funcionarios públicos locais. 
 

4ª Resulta de aplicación principal a LI, que constitúe bases do réxime estatutario da 
función pública. 
 

1 A regra xeral é que o persoal no ámbito de aplicación desta lei, entre que se atopa 
D. María Luisa Carnero Canedo, ao ser persoal laboral temporal deste Concello e 
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funcionaria interina da Junta de Castilla y León (artigo 2.c da LI), non poderá 
compatibilizar as súas actividades co desenvolvemento, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade do sector público, 
salvo nos supostos previstos na lei. 
 

Ademais, non se poderá percibir, agás nos casos expresamente previstos na lei, 
máis dunha retribución con cargo aos orzamentos das Administracións públicas, 
entes dependentes ou órganos constitucionais. Por retribución deberase entender 
calquera dereito económico derivado directa ou de forma indirecta dunha 
prestación ou servizo persoal, sexa a súa contía fixa ou variable e o seu devengo 
periódico ou ocasional. 
 

En calquera caso, un segundo posto será incompatible co exercicio de calquera 
cargo, profesión ou actividade, pública ou privada, que poida impedir ou 
menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa 
imparcialidade ou independencia. Esta literalidade esixe un xuízo de valor por 
parte da Administración encargada de autorizar a compatibilidade para coñecer se a 
específica actividade que vai a desenvolver pode menoscabar o estrito 
cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade ou 
independencia. 
Para este caso procedería directamente denegar a autorización de incompatibilidade 
sen entrar a coñecer máis sobre o asunto. 
 

Neste apartado faise imprescindible o informe do superior xerárquico do solicitante 
para que determine se dende o seu punto de vista a actividade que pretende 
desenvolver pode impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes 
ou comprometer a súa imparcialidade ou independencia. 
 

2 Poderase exercer unha segunda actividade no sector público, para o caso de 
cumprir cos demais requisitos da LI, segundo o artigo 3 da LI, "en los supuestos 
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se 
refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine 
por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la 
Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este 
último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo 
parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la 
legislación laboral.(...)". 
 

Polo tanto, soamente cabe unha segunda actividade no sector público para o caso 
de que nos atopemos nun dos supostos seguintes: 
 

a) Exercer como membro das Asembleas Lexislativas dalgunha comunidade 
autónoma ou como concelleiro municipal (artigo 5 LI), que non é o caso. 
b) Actividades de investigación de carácter non permanente, ou de asesoramento 
científico ou técnico en supostos concretos, que non correspondan ás funcións do 
persoal adscrito ás respectivas Administracións Públicas (artigo 6 LI), que non é o 
caso. 
c) Supostos establecidos polo Goberno da Nación e da Comunidade Autónoma.  
Non resulta de aplicación o Decreto o 181/2006 da Xunta de Galicia que establece: 
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"Artigo único. 
1. Declárase de interese público, de acordo e cos efectos previstos no artigo 3 da 
Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das 
administracións públicas, o exercicio da docencia nas ensinanzas de música e artes 
escénicas e artes plásticas e deseño, co desempeño dos seguintes postos de traballo 
e actividades: 
a) Instrumentista, cantante ou director en orquestra sinfónica, banda sinfónica, ou 
coro de titularidade pública. 
b) Intérprete, escenógrafo, director ou actividade artística relacionada coa arte 
dramática en compañía de titularidade pública. 
c) Bailaríns, coreógrafos ou director en compañía de danza de titularidade pública. 
d) Profesional da restauración que desenvolva a súa actividade en institucións 
públicas. 
 

2. En calquera caso, o desempeño do segundo posto de traballo ou actividade 
deberá ser en réxime laboral, a tempo parcial, e con duración determinada, e 
requirirá a previa e expresa autorización de compatibilidade. 
 

A autorización de compatibilidade a que se refire o parágrafo anterior efectuarase 
en razón do interese público, e requirirá o cumprimento dos restantes requisitos 
exixidos na normativa de incompatibilidades.". 
 

d) Función docente e función sanitaria. 
 

-Como profesor universitario asociado en réxime de dedicación non superior á de 
tempo parcial e con duración determinada. Non é o suposto que nos ocupa. 
-Ao persoal docente e investigador da Universidade poderá autorizarse o 
desempeño dun segundo posto de traballo no sector público sanitario ou de carácter 
exclusivamente investigador en centrosde investigación do sector público. Non é o 
suposto que nos ocupa. 
-Aos profesores titulares de Escolas Universitarias de Enfermería poderá 
autorizarse a 
compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector 
sanitario. Non é o caso que nos ocupa. 
 

-Igualmente aos Catedráticos e Profesores de Música que presten servizo nos 
Conservatorios Superiores de Música e nos Conservatorios Profesionais de Música, 
poderá autorizarse a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de 
traballo no sector público cultural nos termos e condicións indicados nos 
parágrafos anteriores. 
 

Parece que cando algún empregado público preste servizo nun Conservatorio de 
Música Profesional poderá autorizarse un segundo posto no sector público cultural. 
Non obstante, non é este o suposto no que nos atopamos. Aínda que a empregada 
que solicitou a compatibilidade é profesora no CMUS profesional do Barco de 
Valdeorras (Código do centro 32016510) e tamén na Escola de Música Municipal, 
o sector público cultural non é o mesmo que o sector da docencia e ademais neste 
suposto de compatibilidade excepcional o posto principal é o de profesor do 
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Conservatorio profesional mentres que o no suposto para o que se solicita informe 
do Concello o posto principal é o de profesor de Ensinanza Secundaria. 
 

Esta excepción parece máis propia dun suposto bastante máis recorrente que é o 
caso dos profesores de conservatorio que exercen en segunda actividade en postos 
como bandas de música ou outros do sector público cultural. 
 

Non nos atopamos ante un suposto no que se poida recoñecer a compatibilidade. 
 

3 Será preciso ademais para recoñecer unha compatibilidade: 
- En calquera caso, o desempeño dun posto de traballo polo persoal incluído no 
ámbito de aplicación desta Lei será incompatible co exercicio de calquera cargo, 
profesión ou actividade, público ou privado, que poida impedir ou menoscabar o 
estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade ou 
independencia. 
 

- Será requisito necesario para autorizar a compatibilidade de actividades públicas 
que a cantidade total percibida por ambos os postos ou actividades non supere a 
remuneración prevista nos Orzamentos Xerais do Estado para o cargo de Director 
Xeral, nin supere a correspondente ao principal, estimada en réxime de dedicación 
ordinaria, incrementada en: 
– Un 30 por 100, para os funcionarios do grupo A ou persoal de nivel equivalente. 
– Un 35 por 100, para os funcionarios do grupo B ou persoal de nivel equivalente. 
– Un 40 por 100, para os funcionarios do grupo C ou persoal de nivel equivalente. 
– Un 45 por 100, para os funcionarios do grupo D ou persoal equivalente. 
– Un 50 por 100, para os funcionarios do grupo E ou persoal equivalente. 
 

A superación destes límites, en cómputo anual, require en cada caso acordo 
expreso do Goberno, órgano competente das Comunidades Autónomas ou Pleno 
das Corporacións Locais en base a razóns de especial interese para o servizo. 
 

- Non poderá autorizarse ou recoñecerse compatibilidade ao persoal funcionario, ao 
persoal eventual e ao persoal laboral cando as retribucións complementarias que 
teñan dereito a percibir do apartado b) do artigo 24 do presente Estatuto inclúan o 
factor de incompatibilidade ao retribuído por arancel e ao persoal directivo, 
incluído o suxeito á relación laboral de carácter especial de alta dirección. 2. A 
efectos do disposto no presente artigo, a dedicación do profesorado universitario a 
tempo completo ten a consideración de especial dedicación. 
 

- Os recoñecementos de compatibilidade non poderán modificar a xornada de 
traballo e horario do interesado e condicionase ao estrito cumprimento do horario e 
xornada en ambos postos e quedarán automaticamente sen efecto en caso de 
cambio de posto no sector público. 
 

-En todo caso a autorización de compatibilidade se efectuará en razón do interese 
público. 
 

5ª En calquera caso cabe recordar que os que acceden por calquera título a un novo 
posto no sector público que con arranxo a Lei resulte incompatible co que viñeran 
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desenvolvendo deberán optar por un deles no prazo de toma de posesión. A falta de 
opción no prazo sinalado entenderase que optan polo novo posto pasando á 
situación de excedencia voluntaria nos que viñeran desenvolvendo. Para o caso de 
ser postos susceptibles de compatibilidade, previa autorización, deberían instala 
nos dez primeiros días do prazo posesorio, entendéndose este prorrogado en tanto 
non recaia resolución (artigo 10 LI). Para o caso de que se incumpra o sinalado na 
LI será o empregado sancionado conforme ao réxime disciplinario de aplicación, 
sen prexuízo da executividade da incompatibilidade na que tivera incorrido (artigo 
20 LI). 
 

Competencia: A autorización da compatibilidade correspóndelle ao órgano 
competente da Junta de Castilla y León pero require o previo informe favorable do 
Pleno da Corporación do segundo posto. 
 

Por todo o anteriormente exposto 
 

DITAMINAMOS: 
 

1º Informar desfavorablemente a compatibilidade solicitada ao non estar recollida 
dentro dos supostos legais de excepción á regra xeral de incompatibilidade dun 
segundo posto ao servizo das administracións públicas. 
 

2º Dar traslado da presente ao organismo peticionario do informe." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase dunha solicitude 
que remitiu a Xunta de Castela e León porque esta profesora do 
Conservatorio do Barco, Dª María Luisa Carnero Canedo, ten 12 horas de 
clase e xurdiulle a posibilidade de complementar o seu traballo con outro 
nun Instituto de Castela e León, tamén era un traballo a tempo parcial de 15 
horas á semana e que por Lei aínda que o total de horas son 27, que non é 
unha xornada laboral completa por Lei non se lle pode dar esa 
incompatibilidade, que foi iso o que se ditaminou nesa Comisión de Persoal, 
contestándolle á Xunta de Castela e León nese sentido. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que aínda que neste caso non debería ser así pois 
os dous salarios non chegaban a dous mil euros a verdade é que non se 
poden cobrar dous soldos das administracións públicas. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que están de acordo como na Comisión 
informativa, co ditame aínda que lle chama a atención é que dende o mes de 
maio que se remitiu a solicitude dende a Xunta de Castela e León se 
tardaran catro ou cinco mes en dar a contestación. 
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Di o sr. Alcalde que se tardaron catro ou cinco meses sen saber moi ben o 
motivo, que cando reiterou a Xunta de Castela e León a petición de informe 
chegou a Secretaría e xa se emitiu inmediatamente informe, que o primeiro 
debeuse de extraviar aínda que xa non ten moita importancia porque esa 
profesora xa non está traballando pois iso foi un traballo que fixo o ano 
pasado e cando presentou a petición á Xunta de Castela e León era tarde 
pois xa non tiña incidencia porque ela non estaba traballando no Instituto.         
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por unanimidade dos 
dezaseis membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

1º Informar desfavorablemente a compatibilidade solicitada ao non 
estar recollida dentro dos supostos legais de excepción á regra xeral de 
incompatibilidade dun segundo posto ao servizo das administracións 
públicas. 
 

2º Dar traslado da presente ao organismo peticionario do informe. 
 
 
12º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a expediente de investigación de ben 
inmoble "Camiño Veciñal da Devesa". 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 23 de 
outubro de 2018, que di: 
 
"1º O día 3 de maio de 2018 tivo entrada no Concello escrito presentado por José 
María Rodríguez Martínez NIF:10071776F e outras 125 persoas que se din 
"lexítimos propietarios do camiño (do camiño cuxa propiedade se investiga) 
veciños das parroquias de Veigamuíños e A Pobra" e piden "que se inste aos 
técnicos municipais a emitir o máis rapidamente posible o correspondente informe 
para tomar a resolución municipal" e sinalan que "a defensa dun ben comunitario e 
público ante apropiacións individuais é unha das tarefas de calquera institución 
democrática" que o ben é "comunitario e público". 
 

2º Emitiuse informe polo arquitecto técnico municipal o día 29 de maio de 2017 
que sinala no máis relevante para o expediente a incoación do expediente de 
investigación correspondente, o que tamén sinala o informe do T.A.X. da 
Secretaría de 30 de maio de 2017.  
 

3º Iniciouse expediente de investigación por resolución da Alcaldía de 31 de maio 
de 2017. Publicouse anuncio no BOP e notificouse a Administración da 
Comunidade Autónoma e do Estado. Ademais notificouse individualmente a 
interesados e publicouse no taboleiro de anuncios do Concello. 
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4º Acordouse a apertura do período de proba e notificouse a interesados. Durante 
o período de proba se procedeu a tomar declaración a distintos veciños e cidadáns 
con propiedades ou intereses na zona onde se atopa o camiño obxecto de 
investigación. 
 

5º O arquitecto municipal emitiu informe o 25 de setembro de 2017. O informe 
sinala, entre outras consideracións, que: non hai censos administrativos que 
recollan o camiño como público, aínda que si se sinala a existencia dun sendeiro 
ou paso o que parece indicar un "paso histórico usado por poboación diversa".  
 

6º Emitiuse novo informe polo arquitecto municipal o 27 de novembro de 2017 no 
que, entre outras consideracións, sinala que o camiño investigado é "un acceso a 
este monte comunal", que segundo a proba practicada se trata de un "camino que 
discurre monte arriba, dirección NORTE, uniendo el camino municipal 9023 con 
otro camino que corre por el borde del municipio limítrofe de Villamartín (...) un 
tramo de paso de carro (...) otro tramo de sendero" el sendero peatonal sería un 
paso de constumbre a través de diversas fincas privadas (...) Con respeto al paso 
de carro, se deduce que se utilizaba de forma habitual como principal acceso 
OESTE al monte comunal 784; que si bien tendría otro acceso por el ESTE, no 
sería el único dada la geografía del propio monte entre 2 vaguadas a las que se 
bajaría la leña hasta los carros (...) Además este tramo tiene una configuración 
constructiva entre dos muros de piedra, y según algunos testigos, la rasante del 
camino se encuentra más baja que ambas fincas (viña 666 y monte 346). Lo que 
sefine una traza física de un camino de diferente propiedad que las fincas por las 
que atraviesa; lo cual se aprecia claramente en las fotos aéreas de la época.". 
Conclúe o informante que "el tramo de camiño que discurre entre los dos muros 
por el SUR-OESTE de la parcela 346, al borde de las parcelas 666 y 668 debe ser 
un camino de acceso al monte comunal; que o bien formaría parte de la propia 
parcela 784 del monte, o bien constituye na servidumbre de paso sobre la parcela 
346 a favor de la parcela 784". 
 

7º Emitiuse informe pola secretaría o 3 de outubro de 2018 no que se conclúe, 
entre outras consideracións: "(...) O camiño atópase vencellado de maneira directa 
ao uso de dous montes, cuxa titularidade de forma paralela se discute neste 
expediente. A natureza xurídica dos montes aos que se accede será un indicio 
claro do tipo de uso que ten (ou tivo) (...) Ao meu xuízo, a conclusión de todo isto 
é que as parcelas 781, a 784 e a 913 forman parte do monte veciñal en man común 
e que polo tanto o Concello nada ten que ver en canto a súa propiedade, dereitos e 
obrigas.  
(...) Ao meu xuízo non nos atopamos cun camiño de propiedade municipal, de 
acordo co seguinte: 
-Os mesmos veciños que solicitan o inicio do expediente cualifican o camiño como 
"Camiño veciñal da Devesa", "ben comunitario e público" e se definen como 
"lexítimos propietarios do camiño como veciños das parroquias de Veigamuíños e 
A Pobra". 
-Non consta no expediente en documento algún, público ou privado, censo, rexistro 
ou arquivo o carácter público do camiño. 
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-Non consta no expediente que o Concello tivera realizado ningún tipo de 
actuación de conservación ou policía) pola que se declarase propietario ou titular 
de dereito algún sobre o camiño, nin signos físicos que o fagan sospeitar 
(pavimentación polo Concello, existencia de alumeado público, sinalización viaria 
administrativa, instalación de canalizacións ou subministros de enerxía eléctrica, 
auga, redes de saneamento etc...). 
-As declaracións recollidas ás testemuñas teñen en común que sinalan que o 
camiño se usaba para o acceso aos montes aos que me refiro máis arriba (sen 
prexuízo de que algún sinalara que tralo camiño de carro e máis alá do sendeiro 
peonil/animais se continuara cara o termo municipal de Vilamartín ou se usara 
polos traballadores de CEDIE ou por cazadores). Ao ser os montes de titularidade 
privada e non públicos non podemos cualificar o posible uso do camiño como xeral 
e público. (Por uso xeral débese entender aquel uso no que non consta a identidade 
individualizada de quenes o utilizan sen que o uso esporádico por terceiras persoas 
distintas dos propietarios alteren a cualificación xurídica do camiño).   
Neste sentido a STSX de Galicia a  STSJG 7/2010 do 9 de marzo sinala que «o uso 
que do cuestionado camiño facíase e consta en ningún caso implicaba o uso xeral 
propio do dominio público e/ou determinante da incorporación do terreo de paso ao 
mesmo, ao dominio do  Concello recorrente, senón  inocuo a estes efectos para cos 
propietarios das leiras do lugar, sendo en todo caso un uso tolerado da  serventía —
no cal se ha de inserir o abandono do uso xa aludido e irrelevante para os efectos 
presentes—, como tamén pon de relevo a sentenza de instancia (“... provocou o uso 
por outros veciños. Agora ben, ese uso, precisamente por realizarse sobre unha  
serventía, non implica un uso xeral determinante da incorporación do terreo ao 
dominio público. Tratábase dun paso que resultaba  inocuo para os propietarios das 
leiras, pois en definitiva producíase polo mesmo lugar que eles, en comunidade, 
usaban. En definitiva, trátase dun uso tolerado da  serventía”).».  
-O camiño aparece integrado noutras parcelas catastrais e rexistrais, e polo tanto o 
carácter privado goza do principio de lexitimidade rexistral (artigo 38 da Lei 
Hipotecaria). 
(...) Conclusión: 
Ao meu xuízo non existe proba algunha que permita que o Pleno do Concello 
declare aos efectos administrativos que o camiño cuxa titularidade se investiga 
sexa público, e se trata dunha cuestión de natureza privada que debe ser ditaminada 
nos xulgados civís." 
8º Emitiuse informe polo arquitecto municipal o 15 de outubro de 2018 no que se 
sinala, entre outras consideracións que "se ha comparado la situación actual del 
monte superpuesto con los mapas del Jurado de montes, verificándose een el plano 
adjunto que el monte en investigación se ubica sensiblemente en una de las 
manchas delimitadas para el MMC Foro Mariñán. 8...9 el camino investigado 
tampoco resulta de titularidad municipal (...)". 
 

Logo do que antecede, DITAMINAMOS como segue: 
 

Primeiro: Resolver o expediente de investigación do “Camiño veciñal da Devesa" 
(camiño duns 250 metros de lonxitude que parte do camiño 
32010A020090230000XJ con posible comunicación co camiño 
32089A02309910000QP) determinando desfavorablemente o carácter público do 
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mesmo, é  dicir, que o camiño investigado non é de propiedade do Concello do 
Barco de Valdeorras motivando este acordo no seguinte: 
-Os mesmos veciños que solicitan o inicio do expediente cualifican o camiño como 
"Camiño veciñal da Devesa", "ben comunitario e público" e se definen como 
"lexítimos propietarios do camiño como veciños das parroquias de Veigamuíños e 
A Pobra". 
-Non consta no expediente en documento algún, público ou privado, censo, rexistro 
ou arquivo o carácter público do camiño. 
-Non consta no expediente que o Concello tivera realizado ningún tipo de 
actuación de conservación ou policía) pola que se declarase propietario ou titular 
de dereito algún sobre o camiño, nin signos físicos que o fagan sospeitar 
(pavimentación polo Concello, existencia de alumeado público, sinalización viaria 
administrativa, instalación de canalizacións ou subministros de enerxía eléctrica, 
auga, redes de saneamento etc...). 
-As declaracións recollidas ás testemuñas teñen en común que sinalan que o 
camiño se usaba para o acceso aos montes (sen prexuízo de que algún sinalara que 
tralo camiño de carro e máis alá do sendeiro peonil/animais se continuara cara o 
termo municipal de Vilamartín ou se usara polos traballadores de CEDIE ou por 
cazadores). Ao ser os montes de titularidade privada e non públicos non podemos 
cualificar o posible uso do camiño como xeral e público. (Por uso xeral débese 
entender aquel uso no que non consta a identidade individualizada de quenes o 
utilizan sen que o uso esporádico por terceiras persoas distintas dos propietarios 
alteren a cualificación xurídica do camiño).   
-O camiño aparece integrado noutras parcelas catastrais e rexistrais, e polo tanto o 
carácter privado goza do principio de lexitimidade do rexistro (artigo 38 da Lei 
Hipotecaria). 
Segundo: Notificar este acordo aos interesados co correspondente réxime de 
recursos."  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que é bo facer unha orde 
cronolóxico de todo o procedemento, porque xa non é o primeiro caso e que 
no último que se trouxo a Pleno, o do camiño do Patal en Veigamuíños, os 
veciños recorreron contra o acordo plenario de que era camiño público e ó 
final os xuíces deron a razón ao Concello. Di o concelleiro que o camiño da 
Devesa, do que se vai tratar neste punto, é un camiño de acceso a montes e 
que está situado ó norte da N-120, entre Veigamuíños e o cemiterio de 
Veigamuíños, e de seguido da conta cronoloxicamente dos documentos que 
contén o expediente. Remata dicindo o señor Alonso Araujo que ó final, 
unha vez visto todo o expediente, chégase á conclusión de que dende o 
Concello non se considera público o camiño e a saída que lles queda aos 
veciños é acudir á Xustiza.     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que pensa que o informe confunde unha cousa e 



 
 

 
 

 

32 
 

é que o camiño sexa municipal ou que sexa público, que non sexa municipal 
non significa que non sexa público, poñendo o exemplo de que as estradas 
son do Ministerio de Fomento ou da Deputación e iso non significan que 
non sexan públicas, que o único que se tería que determinar é si o camiño 
era ou non era municipal, que hai bens públicos que son bens veciñais de 
uso común polos veciños como poden ser os montes de man común. Di o 
voceiro que estivo consultando o expediente e asómbralle que non se haxa 
tido en conta que hai escrituras nel onde pon claramente que o límite norte 
está lindeiro cun camiño veciñal e isto é unha forma de acreditación, pois 
pódese acreditar positivamente a túa propiedade ó estar escriturada e tamén 
se pode acreditar negativamente de que esa finca limita con outros 
propietarios e ó norte cun camiño público. Di que el pensa que o expediente 
está mal resolto, aínda que cre que é a xustiza quen vai a decidir, que estaría 
mellor si o Concello dixera que non é un camiño municipal pero que non 
impide que sexa privado ou público, que, como xa dixo, todo parte do feito 
de que se confunde municipal con público.               
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que mo seu Grupo está a favor do que din os 
informes técnicos e que vai ser a Xustiza a que ditamine o que vaia ser. 
 
Di o señor Alonso Araujo que cre que quedou clarísimo no primeiro 
apartado do ditame, que di "Resolver o expediente de investigación do “Camiño 
veciñal da Devesa" determinando desfavorablemente o carácter público do 
mesmo, é  dicir, que o camiño investigado non é de propiedade do Concello do 
Barco de Valdeorras motivando este acordo no seguinte:". é dicir que o 
Concello di ben claro o que ten que dicir, dentro dos arquivos municipais 
non hai ningunha constancia nin censo que diga que ese camiño é de 
propiedade do Concello do Barco de Valdeorras. 
 
Di o señor Alcalde que tanto a intervención do voceiro de Riada como a do 
voceiro do PSdeG-PSOE son clarificadoras, que a intención dos veciños nun 
primeiro momento era que o Concello dixera que o camiño fora público, 
municipal e polo tanto rematou o problema, pois ó ser do Concello queda 
aberto para todo o mundo, pero que iso non o pode dicir o Concello porque 
non hai datos que o aconselle, que no informe se di que non se pode 
acreditar o carácter público, non di que o camiño sexa público e distingue 
entre público e municipal, que neste caso parece que é dos propietarios do 
monte, aínda que ó final o dirá o xuíz. Di que o tema está claro, que en 
Galicia hai infinidade de camiños que non son nin públicos nin municipais, 
son servidumes de paso, son camiños entre particulares, etc., e este é un 
deles, que el entende que segundo o expediente dedúcese que é un camiño 
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de uso público pero que non é do Concello e que iso é o que se ditamina, 
que non é municipal. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, 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 unha abstención 
(do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
Primeiro: Resolver o expediente de investigación do “Camiño veciñal 
da Devesa" (camiño duns 250 metros de lonxitude que parte do camiño 
32010A020090230000XJ con posible comunicación co camiño 
32089A02309910000QP) determinando desfavorablemente o carácter 
público do mesmo, é  dicir, que o camiño investigado non é de 
propiedade do Concello do Barco de Valdeorras motivando este acordo 
no seguinte: 
 

-Os mesmos veciños que solicitan o inicio do expediente cualifican o 
camiño como "Camiño veciñal da Devesa", "ben comunitario e 
público" e se definen como "lexítimos propietarios do camiño como 
veciños das parroquias de Veigamuíños e A Pobra". 
-Non consta no expediente en documento algún, público ou privado, 
censo, rexistro ou arquivo o carácter público do camiño. 
-Non consta no expediente que o Concello tivera realizado ningún tipo 
de actuación de conservación ou policía) pola que se declarase 
propietario ou titular de dereito algún sobre o camiño, nin signos físicos 
que o fagan sospeitar (pavimentación polo Concello, existencia de 
alumeado público, sinalización viaria administrativa, instalación de 
canalizacións ou subministros de enerxía eléctrica, auga, redes de 
saneamento etc...). 
-As declaracións recollidas ás testemuñas teñen en común que sinalan 
que o camiño se usaba para o acceso aos montes (sen prexuízo de que 
algún sinalara que tralo camiño de carro e máis alá do sendeiro 
peonil/animais se continuara cara o termo municipal de Vilamartín ou 
se usara polos traballadores de CEDIE ou por cazadores). Ao ser os 
montes de titularidade privada e non públicos non podemos cualificar o 
posible uso do camiño como xeral e público. (Por uso xeral débese 
entender aquel uso no que non consta a identidade individualizada de 
quenes o utilizan sen que o uso esporádico por terceiras persoas 
distintas dos propietarios alteren a cualificación xurídica do camiño).   
-O camiño aparece integrado noutras parcelas catastrais e rexistrais, e 
polo tanto o carácter privado goza do principio de lexitimidade do 
rexistro (artigo 38 da Lei Hipotecaria). 
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Segundo: Notificar este acordo aos interesados co correspondente 
réxime de recursos. 
 
 
13º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns relativo a modificación da sesión ordinaria do 
Pleno da Corporación do mes de decembro de 2018, de xeito que a 
sesión ordinaria do mes de decembro de 2018 celebrarase o día 13 de 
decembro de 2018 e non o 6 de decembro de 2018 ó ser este último día 
festivo.   
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 23 de 
outubro de 2018, que di: 
 

"Modificación da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de decembro 
de 2018, de xeito que a sesión ordinaria do mes de decembro de 2018 celebrarase o 
día 13 de decembro de 2018 e non o 6 de decembro de 2018 ó ser este último día 
festivo."   
 
Di o sr Alcalde que cando se acordou a periodicidade das sesións ordinariass 
do Pleno do Concello non se tivo en conta que no caso de que sexa festivo o 
xoves no que cadrase pasara ao seguinte xoves e que para evitar que o Pleno 
teña que ser extraordinario pois adóptase hoxe este acordo. 
 

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

A sesión ordinaria do mes de decembro de 2018 celebrarase o día 13 de 
decembro de 2018 e non o 6 de decembro de 2018 ó ser este último día 
festivo.   
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 

 
1º) DACIÓN DE CONTA 
 
1.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o núm. 623/18 ata 
o núm. 665/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 28 de 
setembro e 4, 19 e 26 de outubro de 2018. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a 
última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que abranguen 



 
 

 
 

 

35 
 

dende o núm. 623/18 ata o núm. 665/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 28 de setembro e 4, 19 e 26 de outubro de 2018. 
 
Pide a palabra o señor Pérez Roca para dicir que se recibiron oito ou dez 
copias xuntas das actas da Xunta de Goberno Local. 
 
Di o señor Alcalde que o funcionario que leva iso cando estivo de baixa non 
se enviaran as actas e por iso as mandou todas xuntas. 
 
Di o señor Pérez Roca que el non se refire a iso, que el refírese a que nesas 
actas aprobáronse facturas e non se axunta a relación ás actas como se fai 
normalmente. 
 
Di o señor Alcalde que a relación de facturas non ten porque ser obrigatorio 
que vaian coas actas, que se corrixirá e que en calquera caso estase facendo 
un esforzo grande para que os expedientes sexan dixitais e electrónicos 
todos, que as Xuntas Locais de Goberno xa se fan con televisión diante, que 
o Secretario vai pasando os expedientes aínda que non todos porque algúns 
están en papel, pero que o obxectivo é que a 1 de xaneiro toda a 
administración do Concello sexa electrónica e que o funcionamento dos 
membros da Corporación tamén deberá ser electrónico. 
        
 
2.- Dación de conta das sentenzas recibidas nos procedementos 
ordinarios 105/2018 e 513/2018.  
 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos P.O. núm. 105/2018, e 
513/2018, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
3.- Dación de conta da morosidade 3º trimestre 2018 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do terceiro trimestre do 
ano 2018, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
4.- Dación de conta do período medio de pago do 3º trimestre de 2018 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do terceiro 
trimestre do ano 2018, que é de 72,99 días. 
 
 
5.- Dación de conta da execución orzamentaria do 3º trimestre de 2018 
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Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do terceiro trimestre do 
ano 2018.  
 

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. 
 
 
2º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que nesta 
época das castañas Riada acode ao Salgueiral para facer o magosto, e case é 
a única vez que vai por alí e que nota que de ano en ano o Salgueiral se vai 
deteriorando nos servizos que pode ofrecer aos cidadáns, que o último día 3, 
que se fixo o tradicional magosto, non había nin unha luz en todo o 
Salgueiral, que non sabe si porque estaban todas fundidas ou por 
vandalismo dos rapaces pero alí non había unha sola luz, que a recollida do 
lixo tamén está bastante abandonada e máis agora coa recente tala de 
árbores, que a desfeita que fixeron é grande e se deixou moita maleza pola 
empresa que fixo a tala, que lle gustaría que o señor Alcalde ou o Grupo de 
Goberno foran por alí e intentaran solucionar iso, porque é o único parque 
que hai no outro lado do río e é un lugar de esparexemento bastante bo e que 
a ausencia de iluminación é fundamental. 
 

Di o señor Alcalde que el sabe que coas luces do Salgueiral houbo un 
problema fai tempo que se arranxou, ó igual que coas luces da pasarela que 
tamén se arranxaron, que mañá mirará o que pasa que cre que non hai 
problema ningún, que sobre o tema da limpeza a obra non rematou, que o 
venres pasado fixo unha visita de inspección o Concelleiro de Medio Rural 
co responsable da Confederación para ver como ían as obras, que a empresa 
sabe que todo ten que quedar perfectamente limpo, que a Confederación 
encargou unha obra e a Confederación vai a esixirlle á empresa que o deixe 
limpo, que hai que darlle tempo a que remate a obra, que tamén  lle pediron 
que limparan máis cousas pois había troncos que quedaran baixo a pasarela 
na última riada.   
 

Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e di que esta pregunta vai 
con respecto á tala, que o outro día leu na prensa que o señor Alcalde mudou 
de postura sobre a tala das árbores da beira dereita do Sil no Malecón e que 
se congratulan por elo, que eles avogaban porque só se cortaran os que 
supoñan un perigo público e pregunta cales foron as razóns para ese cambio 
de postura do señor Alcalde con respecto á tala de 150 árbores que estaban 
marcados na beira dereita do Sil. 
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Contesta o señor Alcalde que, como xa dixo moitas veces, non hai ningún 
cambio de postura, que aquí viñeron axentes duns organismos e axentes 
doutros e cada un púxolle unha marca á árbore que quixo e evidentemente o 
Concello nunca asumiu esas marcas como propias e de feito fíxose un 
informe onde deixábase claro cal era a postura do Concello. Di que hai unha 
parte do Barco que é sensible ás inundacións, que é toda a zona da 
Urbanización Las Huertas, e polo tanto canto maior facilidade teña a auga 
para correr cando veñan as crecidas menos subirá e se non sube non inunda, 
que por iso se lle pediu á Confederación que fixera unha entresaca profunda 
para facilitar a capacidade de desaugue do río Sil. Afirma o Alcalde que son 
conscientes de que en determinadas zonas hai que repoboalas con árbores de 
ribeira, deixando entre ditas árbores unha distancia suficiente para que 
cando veñan troncos arrastrados pola crecida non queden aí e continúen o 
seu camiño, porque senón ó quedar atrapados se fan balsas e dende ese 
momento a auga sube de nivel e asolaga a Urbanización Las Huertas, que 
non hai ningún cambio de opinión, que se está a falar da seguridade das 
persoas e os bens e que os chopos non poden estar por riba desa seguridade. 
 

Di o señor García Yáñez que o discurso do señor Alcalde recórdalle aquel 
discurso de Bush cando dicía que para que non houbera incendios forestais 
o mellor era que non houbera árbores, entón propoñía cortar todas as 
árbores, e que o Alcalde escúdase nas futuras inundacións e é facilmente 
rebatible ese argumento preguntando o motivo de que se corten os do 
Campiño de Viloira e a relación que hai entre os 50 árbores que cortaron no 
Campiño de Viloira coas inundacións. 
 

Di o señor Alcalde que as árbores que se quitaron no Campiño de Viloira 
non gardan ningunha relación coa inundación das Hortas pero si gardan 
relación cun posible desborde do arroio na zona do Campiño que pode 
afectar á instalacións municipais, como por exemplo o campo de fútbol de 
herba artificial, e que ademais alí había tal concentración que todos os anos 
quedaban infinidade de troncos, árbores, etc., que despois había que ir a 
sacar. Di o Alcalde que cada zona do Barco ten os seus problemas e os seus 
perigos, que se quitaron árbores na zona do Casco Vello, que foron os 
propios veciños os que o pediron e agora están encantados porque agora non 
hai perigo, que o río ó final está dando a sensación de limpeza que é o que 
ten que dar. 
  
Di o señor García Yáñez que lle recorda ao señor Alcalde que o Pleno se 
opuxo a un escrito de varios veciños que pedían cortar dous cedros porque 
había perigo de que lle caeran na casa, é dicir que os veciños algunhas veces 
teñen razón e outras non teñen razón. 
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Di o señor Alcalde que nese caso como se considerou que non tiñan razón 
por unanimidade non se lle deu, que cando se fixo o do Casco Vello todos, 
incluso Confederación, viron que tiñan razón e se lle deu.  
 

Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez formulando outra 
pregunta e di que ultimamente dous ou tres hostaleiros da zona de Abdón 
Blanco no Malecón queixáronse de que se lles estaban roubando pola noite 
as cadeiras das terrazas, que el lle dixo que fixeran unha denuncia á Policía 
Municipal e que non sabe máis do asunto, polo que pregunta si o Concello é 
consciente destes pequenos furtos. 
 

Contéstalle o señor Alcalde que non ten ningún parte da Policía Local nese 
sentido.       
 

O señor García Yáñez reclama que vaia a falar con eles unha comisión ou 
algún concelleiro. 
 

Di o señor Alcalde que lle dirá á Policía Local que este próximo fin de 
semana estea pendente, que ó final o Concello ten que encargarse de todo e 
a xente non ten ningunha responsabilidade e que a Ordenanza de terrazas é 
moi clara, pois autoriza aos bares que en período de terrazas, para non ter 
que gardar as mesas e cadeiras, cando se recollen as dúas da mañá poden 
quedar alí porque ó día seguinte ás once da mañá se volven a colocar, que 
evidentemente agora non se está en período de terrazas e a Ordenanza tamén 
é clara que cando non se estea en período de terrazas as mesas e cadeiras hai 
que retiralas da rúa e non o fan, aínda que el non ten coñecemento deses 
sucesos, que entende que debeu de ser un tema puntual pois en todos estes 
anos cre que non faltou nin unha mesa nin unha cadeira das terrazas.   
 

Di o señor García Yáñez que quere recordar que a proposta de que retiraran 
as cadeiras e as mesas foi unha proposta de Riada que se asumiu na 
Ordenanza. 
 

Di o señor Alcalde que é verdade pero que despois non as quitan. 
 

Di o señor García Yáñez que non quitalas non significa que se propicie o 
vandalismo nese sentido, que o que hai é que dicirlle á Policía Municipal 
que faga un informe e que se preocupe máis deste tema, pois son hostaleiros 
do Barco que pagan impostos municipais. 
 

Di o señor Alcalde que como xa lle dixo, mañá llo comunicará á Policía 
Local para que durante este fin de semana se preocupe deste asunto e tamén 
para que fale cos hostaleiros. 
    
Pide a palabra o señor Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que 
quere facer un rogo, que é sobre o paso de peóns que hai na rúa das piscinas 
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municipais, que ese paso séguese sen respectar e que queren facer o rogo de 
que se poñan sinais verticais. 
 

Di o señor Alcalde que non sabe onde darlle a razón aos veciños e onde non 
darlla, que fai quince días unha veciña mandoulle un correo pedíndolle que 
por favor non puxera máis pasos elevados, pero que por outro lado ten 
unhas cantas peticións para que se poñan máis pasos elevados. Di que cando 
se puxeron dous coxíns berlineses na rúa da Coruña, cando se fixo a ruta 
peonil dos nenos para que foran andando ao colexio, e outros dous no 
Malecón, un fronte á praza Andrés de Prada e outro na zona de Correos, 
aproveitando iso pensouse en sinalizar máis pasos de peóns e se pediron 
sinais que xa chegaron e estase nesa labor, porque é certo que nese paso de 
peóns ninguén para pero polo menos hai que telo sinalizado.   
 

Segue o señor Moldes Gómez no uso da palabra e pregunta como está o 
tema de Mercadona. 
 

O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que o arquitecto municipal e 
todos os responsables da empresa así como os responsables de Fenosa están 
citados o martes que ven para tomar unha decisión definitiva sobre que se 
fai cos cables de media tensión que cruzan o río e que esa é a causa de que a 
rotonda non se atope rematada xa, que el fala con uns e dinlle unha cousa e 
fala con outros e dinlle outra e que entón os citou para falar todos xuntos 
para ver a solución definitiva e poñela en marcha para rematar a rotonda, 
que polo que respecta as obras da nave xa chegou o informe de do 
organismo titular da vías, que se aportará polos promotores esta semana, 
porque o Ministerio de Fomento envioullo a el loxicamente ó ser o 
solicitante, e se lle fará unha fotocopia compulsada para que quede no 
Concello, e que en relación ó informe da Confederación fai uns días lle dixo 
un funcionario dese organismo que xa estaba asinado polo que espera que 
chegue en calquera momento, que o Arquitecto xa revisou todo o proxecto 
da nave e mandoulle aos responsables, tanto ó director da obra como ó 
propietario, todas as cuestións que el entendía que deberían complementar 
ou corrixir, para que as fixeran antes de que chegue o informe de 
Confederación para darlle a licenza e que se demorou todo porque xurdiu o 
problema dos cables, que tiñan que estar moito máis profundos e estaban 
postos superficialmente e se detectou cando foron a baixar o leito do regato 
os 50 centímetros que pediu Confederación, porque senón non habería que 
facer alí ningunha actuación pois a rotonda non está enriba deses cables.              
 

Pide a palabra o señor Pérez Roca quen, unha vez concedida, di que onte 
durante un evento deportivo no Campo de Fútbol, non funcionaron as luces 
pola baixada pegada ó arroio que non sabe si foi solo onte ou leva varios 
días. 
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Fai uso da palabra o señor Alonso Araujo e di que el estivo alí e foi toda a 
liña que baixa na rúa Arroio Mariñán e algún punto máis, que entende que 
debeu de saltar o automático, que lle mandou unha mensaxe ó electricista e 
cre que hoxe xa o arranxou. 
 

Segue o señor Pérez Roca no uso da palabra e di que quere felicitar ó 
concelleiro delegado de Obras e Parques Infantís, porque despois de sete 
meses por fin se arranxaron os bancos do Parque de Veigamuíños, que o 
felicita pola rapidez e o interese que puxo nesa obra, que con respecto a iso 
o outro día celebrouse nese mesmo parque un magosto e hai unha fuga de 
auga, que parece ser que segundo lle dixeron a el xa fai dous meses se puxo 
en coñecemento do Concello, di que é unha filtración alí no Parque e está 
todo encharcado. 
 

Di o concelleiro delegado de Obras e Parques Infantís, o señor Neira Ojea, 
que non ten constancia diso. 
 

Continúa no exercicio da palabra o señor Pérez Roca quen di que 
curiosamente hoxe tamén no mesmo Parque ás cinco da tarde chegou unha 
empresa e púxose a facer unha corta do peche lateral verde, que é unha 
cousa que tería que haberse feito na primavera e faise agora, que alí se puido 
crear un problema porque eses mirtos ou escandóns poden provocar 
accidentes aos nenos, é dicir que sempre se fai mal e sempre se chega tarde. 
 

Contéstalle o señor Neira Ojea que iso o di o señor Pérez Roca pero que a el 
lle fan a petición da corta fai tres días, que foi a velos e de forma inmediata 
se puxo en contacto cunha empresa para que os fora a cortar. 
 

Di o señor Pérez Roca que non lle ten que chegar ningunha petición, que o 
concelleiro ten que ver iso ao pasar por alí, que se está esperando a que lle 
diga a xente o que ten que facer é mellor que se vaia. 
 

Di o señor Neira Ojea que iso o dicide el, que o peche que ten iso se está 
podado non lle pasa nada, se non está podado é perigoso e que el cando foi 
alí viu que eran perigosos e mandou cortalos. 
 
Di o señor Alcalde que se está en Rogos e Preguntas e non se vai a facer un 
debate agora, se fai un rogo, se fai unha pregunta e se responde.  
 

Di o señor Pérez Roca que non se pode eludir responsabilidades. 
 

Di o señor Alcalde que alégrase que todos os plenos as preguntas do señor 
Pérez Roca sexan do Parque de Veigamuíños, que O Barco é moito máis 
grande, que o concelleiro achaca que o Equipo de Goberno tarda sete meses 
en facer as cousas pero non é tanto, que o señor Pérez Roca persoalmente 
polo mes de maio, cando chega a calor, aproveita para facerse unha foto en 



 
 

 
 

 

41 
 

Veigamuíños precisamente co Presidente da Deputación prometendo as 
beirarrúas de Veigamuíños á Proba e non que non sabe cantas lexislaturas 
van e aínda non se fixo o proxecto, polo tanto hai outros que se retrasan 
máis á hora de facer as cousas. 
 

Di o señor Pérez Roca que ten que responder, que o Alcalde pode intervir en 
calquera momento con algo que non ven a conto do que están a falar, que 
sempre sae por onde quere, como ten por costume. 
 

Di o señor Alcalde que  el como Alcalde dirixe o Pleno e que non se debe 
dar un exemplo negativo, como fai o señor Pérez Roca, do que é un Pleno 
aos alumnos que asisten á sesión. 
 

Concédeselle a palabra ao sr. García Yánez quen roga ao equipo de goberno 
que lle remitan as convocatorias dos actos de naturaleza cultural xa que ao 
último, unha exposición fotográfica, chegou tarde e merece a pena. 
 

O sr. Alcalde di que a través da aplicación Tokapp se pode recibir avisos das 
actividades e que quere aproveitar para dicir que a exposición á que se refire 
o concelleiro é de primeiro nivel. 
 

O concelleiro Pérez Roca fai uso da palabra para pedir ao sr. Alcalde que 
mida as súas palabras pois non era concelleiro no momento da foto á que se 
referiu antes. 
 

O alcalde dai uso da palabra para dicir que non dixo que o sr. Pérez Roca 
fora concelleiro ou non nese momento e procede a levantar a sesión 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    Al fredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 13 DE DECEMBRO DE 2018 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:06 
horas do 13 de decembro de 2018, 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 D. Jesús Tallón García. Concorre o interventor 
accidental D. Hortensio David Míguez Fuentes (Resolución da Dirección 
Xeral de Administración Local do 12 de decembro de 2017).   
 
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 8 de 
novembro de 2018. 
    
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 8 de novembro de 2018, ao non 
formularse algunha observación, a devandita acta resulta aprobada en 
votación ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na 
sesión. 
 
 
2º  Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns  relativo á adquisición amigable dos bens e dereitos 
precisos para a execución da obra "Pista polideportiva en Vilanova".   
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parques e Xardíns de 4 de 
decembro de 2018, que literalmente di:  
 

"Expediente: Expropiación forzosa para a execución da obra "Pista polideportiva 
en Vilanova". 
Asunto: Adquisición amigable dos bens e dereitos obxecto de expropiación.  
Trámite: Ditame da comisión informativa de Obras, Medio Rural e Cemiterio e 
Parques e Xardíns. 
 

Antecedentes 
1º O Pleno do Concello en sesión de 5 de outubro de 2017 acordou: 
 

"1º 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 definitivamente 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. 
2º 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. 
3º 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. 
4º 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. 
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5º 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; 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

" 

2º No B.O.P. de Ourense de 17 de novembro de 2017 se publicou o anuncio do 
acordo do apartado 1º así como tamén nun diario e nos taboleiros de edictos do 
Concello e notificouse o acordo aos interesados. 
 

3º Levouse a cabo o trámite do artigo 24 da LEF sen que se obtivera resposta 
positiva por parte dos titulares de bens e dereitos afectados.  
Non se procedeu á apertura do trámite do xusto prezo, pero logo do trámite do 
artigo 24, os titulares de bens e dereitos afectados propuxeron verbalmente á 
Alcaldía a finalización do procedemento de expropiación por mutuo acordo 
fixando o valor da propiedade do metro cadrado en 24 euros e foron achegando 
documentación xustificativa da titularidade dos bens e dereitos. 
Por esta Alcaldía enténdese que é beneficioso para a Corporación aceptar a 
adquisición amigable neste momento do procedemento de expropiación polos 
seguintes motivos:  
-A pista polideportiva está preto de ser rematada, logo de que os propietarios 
permitiran dispoñer do solo para a licitación, adxudicación e construción da obra. 
Advírtese neles que actuaron de boa fe, permitindo conseguir o obxectivo 
municipal da execución da obra. 
-A adquisición por mutuo acordo suporía rematar o expediente de expropiación e 
polo tanto liberar de pesados trámites á Administración municipal, sen ter que 
esperar pola tramitación de todo o procedemento de expropiación. 
-A adquisición por mutuo acordo garante que a instalación deportiva se poda poñer 
en uso para á cidadanía dende o mesmo remate das obras. 
-O pagamento do 5% do premio de afección se realizaría tamén de continuar cos 
trámites do expediente de expropiación ata o remate do mesmo e tendo en conta 
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que de pagar o xusto prezo aplicaríanse intereses e tamén o 5 % do premio de 
afección parece razoable aboar esa cantidade na adquisición amigable. 
-Existe consignación presupostaria para realizar o compromiso do gasto e o pago 
no exercicio presupostario. De proseguir co expediente sería preciso dotar crédito 
no exercicio 2018. 
Polo tanto, é de interese público rematar o expediente de expropiación neste 
momento. 
 

4º Emitiuse informe pola Secretaría municipal o 3 de decembro de 2018 e 
realizouse a fiscalización pola Intervención o día 4 de decembro de 2018. 
 

Consideracións legais e técnicas 
1ª Sinala o artigo 24 da Lei Expropiación Forzosa: "La Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los 
bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en 
cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por 
concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince días no se 
llegara a tal acuerdo se seguirá el procedimiento que se establece en los artículos 
siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación 
puedan ambas parte llegar a dicho mutuo acuerdo.". 
2ª Deuse cumprimento aos artigos 25, 26 e 27 do Regulamento de Expropiación 
Forzosa. 
3ª Constan informes técnicos onde se valoran os bens a expropiar, que se entenden 
válidos e suficientes, sendo o último deles o realizado polo arquitecto municipal o 
21 de novembro de 2018, no que se separa nunha das parcelas a nuda propiedade 
do usufructo, logo de ter coñecemento da súa existencia. 
4ª Consta tamén a documentación acreditativa da titularidade de bens e dereitos. 
 
Logo de todo o que antecede, de acordo coa competencia que sinala o artigo 21.1.s 
da Lei 7/985, de 2 de abril, propoño que a aprobación do presente ditame para que 
o Pleno da Corporación acorde: 
 

Primeiro: Convalidar a autorización do gasto na aplicación preupostaria 342/609.01 
por importe de 38.472,00 euros no expediente de expropiación para a adquisición 
dos terreos da obra "Pista Polideportiva de Vilanova". 
Segundo: Aprobar os convenios a subscribir cos titulares de bens e dereitos dos 
bens a expropiar para a realización da obra "Pista polideportiva de Vilanova" que 
se achegan e dar por finalizado o expediente de expropiación. Procederase a 
sinatura dos convenios e ao levantamento da acta de pago e ocupación dos bens. 
Terceiro: Dispoñer 38.472,00 euros a favor dos seguintes terceiros, 
individualizando a contía para cada un deles, con cargo a aplicación presupostaria 
342/609.01: 
 

Dª Manuela Fernández González, con DNI 76.755.461 E: dez mil setecentos catro 
euros (10.704 €) 
Dª Ángela Pérez Fernández, con DNI 76.717.395 K: cinco mil catro centos (5.400 
€), 
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D. Eladio Vega Fernández, con DNI 76.708.775 A: dez mil trescentos vinte euros 
(10.320 €), 
Dª Asunción Fernández Quindós, con DNI 71.505.879 Y: cinco mil catrocentos 
corenta e oito euros (5.448 €), 
Dª Ángela Fernández Lista, con DNI 76.772.678 N: seis centos euros (600 €), 
Dª Antonia Fernández Prada, con DNI 76.708.504 P: seis mil euros (6.000 €), 
 

Cuarto: Notificar este acordo aos interesados e ao Ministerio Fiscal. 
 

Convenios: 
 

CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
  
 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
  
 Dunha parte, Dª Antonia Fernández Prada, con DNI 76.708.504 P, maior 
de idade e con enderezo na rúa Camiño do Carballal, 12, da localidade de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, no 
exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, 
no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, parcela nº 979, 
con número de referencia catastral 32010A00800979, da que se ocupan 250 m2, de 
titularidade de D.ª Antonia Fernández Prada, segundo consta acreditado no 
expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
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a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
  

Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación Forzosa, 
as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, conforme 
coas seguintes estipulacións: 
 Primeira:  A comparecente cédelle en propiedade ao Concello do Barco de 
Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de seis mil euros (6.000 
€), importe a que ascende a valoración feita polos servizos técnicos municipais dos 
bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      A cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
 
 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 
 Dunha parte, Dª Ángela Fernández Lista, con DNI 76.772.678 N, maior de 
idade e con enderezo na rúa Avenida do Bierzo, 52, 3º A, do Barco de Valdeorras , 
no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, no 
exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras. 
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 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, 
no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, parcela nº 980, 
con número de referencia catastral 32010A00800980, da que se ocupan 250 m2,  
de titularidade dos herdeiros de D. Antonio Pérez Sández, condición que 
corresponde a dona Ángela Pérez Fernández, segundo consta acreditado no 
expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que da documentación presentada se deriva a existencia dun usufructo 
universal sobre a herdanza de don Antonio Pérez Sández, constituído a favor de Dª. 
Ángela Fernández Lista con D.N.I. 76772678N. 
 4º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 5º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 6º) Que de acordo co informe técnico municipal de 21 de novembro de 
2018 o valor do usufructo ascende á cantidade de seis centos euros (600 €) e o da 
nuda propiedade a cinco mil catrocentos euros (5.400 €). 
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, 
conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle o usufructo ao Concello do Barco de 
Valdeorras da superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectado pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe á interesado a cantidade de seis centos euros (600 
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€), importe a que ascende a valoración feita polos servizos técnicos municipais dos 
bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
  O alcalde,      A cedente,
   

Dou fe, o secretario, 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
  
 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 Dunha parte, Dª Asunción Fernández Quindós, con DNI 71.505.879 Y, 
maior de idade e con enderezo en Plaza de Mariana Pineda nº 3, 4º B, 28038, no 
municipio de Madrid, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concellode O Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, 
no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concellodo Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concellodo Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, 
no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, parcela nº 981, 
con número de referencia catastral 32010A00800981, da que se ocupan 227 m2, de 
titularidade de D.ª Asunción Fernández Quindós, segundo consta acreditado no 
expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
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una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, 
conforme coas seguintes estipulacións: 
 Primeira:  A comparecente cédelle en propiedade ao Concellodo Barco de 
Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concelloo pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a  que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de cinco mil catrocentos 
corenta e oito euros (5.448 €), importe a que ascende a valoración feita polos 
servizos técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      O cedente, 
    

Dá fe a Secretaría municipal 
 

CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
  
 No Barco,       de decembro de 2018, na Casa do Concello, 
COMPARECEN: 
  
 Dunha parte, D. Eladio Vega Fernández, con DNI 76.708.775 A, maior de 
idade e con enderezo na Avenida Marcelino Suárez, núm. 13, 2º A, no municipio 
do Barco de Valdeorras,  actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello de O Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, 
no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  

EXPOÑEN: 



 

 
 

 

10 
 

 
 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figuran, entre outras, as fincas 
que se describen a continuación, situadas en solo de núcleo rural, na zona de 
expansión do núcleo rural de Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no 
polígono catastral nº 8: 
 Parcela nº 975, con número de referencia catastral 32010A00800975, da 
que se ocupan 80 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores Fernández 
Moldes, condición que corresponde a D. Eladio Vega Fernández, segundo consta 
acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 Parcela nº 976, con número de referencia catastral 32010A00800976, da 
que se ocupan 72 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores Fernández 
Moldes, condición que corresponde a D. Eladio Vega Fernández, segundo consta 
acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 Parcela nº 977, con número de referencia catastral 32010A00800977, da 
que se ocupan 278 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores Fernández 
Moldes e dos herdeiros de D. Enrique Vega Prada (repartíndose ao 50 % as cota de 
copropiedade do predio entre ambas herdanzas) correspondendo a don Eladio Vega 
Fernández a condición de herdeiro de ambos causantes, segundo consta acreditado 
no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose o comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, 
conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  O comparecente cédelle en propiedade ao Concello do Barco de 
Valdeorras a superficie dos predios descritos no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de dez mil trescentos 
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vinte euros (10.320 €), importe a que ascende a valoración feita polos servizos 
técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      O cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
 
 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 
 Dunha parte, Dª Ángela Pérez Fernández, con DNI 76.717.395 K, maior de 
idade e con enderezo na rúa Avenida do Bierzo, 52-54, 3º A, do Barco de 
Valdeorras , no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, no 
exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras. 
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, 
no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, parcela nº 980, 
con número de referencia catastral 32010A00800980, da que se ocupan 250 m2,  
de titularidade dos herdeiros de don Antonio Pérez Sández, condición que 
corresponde a dona Ángela Pérez Fernández, segundo consta acreditado no 
expediente de expropiación tramitado. 
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 3º) Que da documentación presentada se deriva a existencia dun usufructo 
universal sobre a herdanza de don Antonio Pérez Sández, constituído a favor de Dª. 
Ángela Fernández Lista con D.N.I. 76772678N. 
 4º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 5º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 6º) Que de acordo co informe técnico municipal de 21 de novembro de 
2018 o valor da nuda propiedade a cinco mil catrocentos euros (5.400 €) e o valor  
do usufructo ascende á cantidade de seis centos euros (600 €). 
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, 
conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle a nuda propiedade ao Concello do 
Barco de Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe á interesado a cantidade de cinco mil catro centos 
(5.400 €), importe a que ascende a valoración feita polos servizos técnicos 
municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
  
E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
  
 O alcalde,      A cedente, 
   
 

Dou fe, o secretario, 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN VILANOVA 
  
 No Barco, o      de     de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
  
 Dunha parte, Dª Manuela Fernández González, con DNI 76.755.461 E, 
maior de idade e con enderezo na rúa Praza do Campo, número 3, na localidade de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
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 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade local, no 
exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), b), f) e s) da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a 
Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras. 
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de Valdeorras de 
5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e dereitos 
necesarios para a execución da obra de construción de pista polideportiva en 
Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa inclusión no Plan 
Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria 
Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o proxecto técnico da 
dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e dereitos a expropiar para 
a súa execución, tendo ao día da data este acordo o carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, 
no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, parcela nº 974, 
con número de referencia catastral 32010A00800974,da que se ocupan 446 m2, de 
titularidade de Dª. Manuela Fernández González, con DNI 76.755.461 E, segundo 
consta acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 
una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 euros 
por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión expropiatoria, 
conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle en propiedade ao Concello do Barco de 
Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e gravames 
e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de reversión 
recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello do 
Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade á interesada cantidade de 
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dez mil setecentos catro euros (10.704 €), importe a que ascende a valoración feita 
polos servizos técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      A cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal" 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que, como xa saben os 
membros da Corporación, as pistas polideportivas de Vilanova están en fase 
de execución, que xa fai tempo que se iniciara o procedemento para a 
adquisición dos terreos onde están edificadas as pistas e que tal como 
establece a Lei do Solo de Galicia o procedemento para obter terreos para 
sistemas xerais, tanto en solo urbano consolidado como en solo de núcleo 
rural ou terreos rústicos, o procedemento que establece a Lei é o de 
expropiación forzosa e que dentro desa expropiación establécense dúas 
canles, unha é o convenio entre a administración e os propietarios, que é o 
que se vai a facer neste caso entre o Concello do Barco e os propietarios das 
parcelas ocupadas, e a outra opción era por permuta deses terreos con 
terreos do patrimonio municipal, que non é o caso. Di o concelleiro que o 
que se trae ao Pleno son eses convenios que se materializarán na súa maioría 
mañá e outro que queda pendente por non residir os propietarios neste 
Concello, que son concretamente seis propietarios, oito parcelas, e o terreo a 
expropiar son 1.603 m2  dos que xa se falou en outras ocasións, e que se fai 
por convenio cos propietarios porque están de acordo coa valoración dos 
terreos que fixeron os técnicos municipais.      
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que falta apuntar que son 38.472€ que paga o 
Concello polos terreos, a 24€ por m2. Di o concelleiro que eles están de 
acordo aínda que quere facer algunha reflexión, xa que lle preocupa que as 
obras municipais destes catro anos de lexislatura se concentren todas no 
último ano da lexislatura, escudándose en cuestións técnicas, en visados, en 
acordos con outras administracións, que todo iso chámalle a atención e pon 
por exemplos que da gardería se leva tres anos falando dela e non se 
empezou a obra, aínda que están todos os trámites feitos, que supón que se 
comezara dous ou tres meses antes das eleccións, que tamén a pista 
polideportiva do colexio Julio Gurriarán ou a que se está a tratar agora que ó 
final se rematará no mes de xaneiro, que lle preocupa este tipo de manobras 
que considera puramente electoralistas, pois que aínda que están a favor das 
obras non están a favor de retrasalas cunha mentalidade electoralista, e 
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pensa que os veciños xa poderían haber desfrutado da piscina, os nenos do 
pavillón do colexio Julio Gurriarán, os nenos máis pequenos da ampliación 
da gardería ou os nenos de Vilanova desta pista polideportiva. Remata a súa 
quenda dicindo que non cre que o sr. Alcalde avogue por un Concello en 
obras sobre todo na última parte da lexislatura e que lles gustan as obras 
pero que se fagan cando se teñan que facer. 
 
Di o señor Alcalde que acaba de darlle o señor García Yáñez un desgusto 
aos concelleiros do PP, porque eles non sabían que o Conselleiro de 
Educación retrasaba as obras para maior gloria do Alcalde do Barco, ao 
igual que o Presidente da Deputación e a Secretaria Xeral para o Deporte, 
porque pretender que esas obras as retrasa o Concello é moito dicir e que 
importante é que esas obras se fagan.     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que este tema xa se debateu en Comisión e 
que o voto do seu Grupo vai a ser a favor e que pensan que o prezo é 
razoable.  
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por unanimidade dos 
dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Convalidar a autorización do gasto na aplicación 
presupostaria 342/609.01 por importe de 38.472,00 euros no expediente 
de expropiación para a adquisición dos terreos da obra "Pista 
Polideportiva de Vilanova". 
 

Segundo: Aprobar os convenios a subscribir cos titulares de bens e 
dereitos dos bens a expropiar para a realización da obra "Pista 
polideportiva de Vilanova" que se achegan e dar por finalizado o 
expediente de expropiación. Procederase a sinatura dos convenios e ao 
levantamento da acta de pago e ocupación dos bens. 
 

Terceiro: Dispoñer 38.472,00 euros a favor dos seguintes terceiros, 
individualizando a contía para cada un deles, con cargo a aplicación 
presupostaria 342/609.01: 
 

Dª Manuela Fernández González, con DNI 76.755.461 E: dez mil 
setecentos catro euros (10.704 €) 
Dª Ángela Pérez Fernández, con DNI 76.717.395 K: cinco mil catro 
centos (5.400 €), 
D. Eladio Vega Fernández, con DNI 76.708.775 A: dez mil trescentos 
vinte euros (10.320 €), 
Dª Asunción Fernández Quindós, con DNI 71.505.879 Y: cinco mil 
catrocentos corenta e oito euros (5.448 €), 
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Dª Ángela Fernández Lista, con DNI 76.772.678 N: seis centos euros 
(600 €), 
Dª Antonia Fernández Prada, con DNI 76.708.504 P: seis mil euros 
(6.000 €), 
 

Cuarto: Notificar este acordo aos interesados e ao Ministerio Fiscal 
 
Convenios: 
 

CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
  

 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
  

 Dunha parte, Dª Antonia Fernández Prada, con DNI 76.708.504 P, 
maior de idade e con enderezo na rúa Camiño do Carballal, 12, da localidade 
de Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos 
bens e dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, 
parcela nº 979, con número de referencia catastral 32010A00800979, da que se 
ocupan 250 m2, de titularidade de D.ª Antonia Fernández Prada, segundo 
consta acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
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particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
  

Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de Expropiación 
Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 Primeira:   A comparecente cédelle en propiedade ao Concello do 
Barco de Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada 
pola expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en 
Vilanova, adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de 
cargas e gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do 
dereito de reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación 
vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de seis mil euros 
(6.000 €), importe a que ascende a valoración feita polos servizos técnicos 
municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 
 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o 
presente documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      A cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
 

 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 

 Dunha parte, Dª Ángela Fernández Lista, con DNI 76.772.678 N, maior 
de idade e con enderezo na rúa Avenida do Bierzo, 52, 3º A, do Barco de 
Valdeorras , no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras. 
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 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos 
bens e dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, 
parcela nº 980, con número de referencia catastral 32010A00800980, da que se 
ocupan 250 m2,  de titularidade dos herdeiros de D. Antonio Pérez Sández, 
condición que corresponde a dona Ángela Pérez Fernández, segundo consta 
acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que da documentación presentada se deriva a existencia dun 
usufructo universal sobre a herdanza de don Antonio Pérez Sández, 
constituído a favor de Dª. Ángela Fernández Lista con D.N.I. 76772678N. 
 4º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 5º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 6º) Que de acordo co informe técnico municipal de 21 de novembro de 
2018 o valor do usufructo ascende á cantidade de seis centos euros (600 €) e o 
da nuda propiedade a cinco mil catrocentos euros (5.400 €). 
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de 
Expropiación Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle o usufructo ao Concello do Barco 
de Valdeorras da superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectado pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e 
gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de 
reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe á interesado a cantidade de seis centos 
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euros (600 €), importe a que ascende a valoración feita polos servizos técnicos 
municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 

 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o 
presente documento, no lugar e data sinalados.    
  O alcalde,      A cedente,
   

Dou fe, o secretario, 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
  

 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 Dunha parte, Dª Asunción Fernández Quindós, con DNI 71.505.879 Y, 
maior de idade e con enderezo en Plaza de Mariana Pineda nº 3, 4º B, 28038, 
no municipio de Madrid, actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concellode O Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concellodo Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concellodo Barco de Valdeorras 
de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos bens e 
dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, 
parcela nº 981, con número de referencia catastral 32010A00800981, da que se 
ocupan 227 m2, de titularidade de D.ª Asunción Fernández Quindós, segundo 
consta acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
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los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de 
Expropiación Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 Primeira:  A comparecente cédelle en propiedade ao Concellodo Barco 
de Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada pola 
expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en Vilanova, 
adquirindo o Concelloo pleno dominio do citado terreo, libre de cargas e 
gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do dereito de 
reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a  que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de cinco mil 
catrocentos corenta e oito euros (5.448 €), importe a que ascende a valoración 
feita polos servizos técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 

 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o 
presente documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      O cedente, 
    

Dá fe a Secretaría municipal 
 

CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
  

 No Barco,       de decembro de 2018, na Casa do Concello, 
COMPARECEN: 
  

 Dunha parte, D. Eladio Vega Fernández, con DNI 76.708.775 A, maior 
de idade e con enderezo na Avenida Marcelino Suárez, núm. 13, 2º A, no 
municipio do Barco de Valdeorras,  actuando en nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello de O Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras.  
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  

EXPOÑEN: 
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 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos 
bens e dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figuran, entre outras, as 
fincas que se describen a continuación, situadas en solo de núcleo rural, na 
zona de expansión do núcleo rural de Vilanova, no municipio do Barco de 
Valdeorras, no polígono catastral nº 8: 
 Parcela nº 975, con número de referencia catastral 32010A00800975, 
da que se ocupan 80 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores 
Fernández Moldes, condición que corresponde a D. Eladio Vega Fernández, 
segundo consta acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 Parcela nº 976, con número de referencia catastral 32010A00800976, 
da que se ocupan 72 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores 
Fernández Moldes, condición que corresponde a D. Eladio Vega Fernández, 
segundo consta acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 Parcela nº 977, con número de referencia catastral 32010A00800977, 
da que se ocupan 278 m2, de titularidade dos herdeiros de Dª Dolores 
Fernández Moldes e dos herdeiros de D. Enrique Vega Prada (repartíndose ao 
50 % as cota de copropiedade do predio entre ambas herdanzas) 
correspondendo a don Eladio Vega Fernández a condición de herdeiro de 
ambos causantes, segundo consta acreditado no expediente de expropiación 
tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose o comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de 
Expropiación Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  O comparecente cédelle en propiedade ao Concello do 
Barco de Valdeorras a superficie dos predios descritos no expoñendo 2º 
afectada pola expropiación para a obra de construción da pista polideportiva 
en Vilanova, adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de 
cargas e gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do 
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dereito de reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación 
vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade de dez mil 
trescentos vinte euros (10.320 €), importe a que ascende a valoración feita 
polos servizos técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
 

 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o 
presente documento, no lugar e data sinalados.    
 
 O alcalde,      O cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
 

 No Barco, a      de      de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
 

 Dunha parte, Dª Ángela Pérez Fernández, con DNI 76.717.395 K, 
maior de idade e con enderezo na rúa Avenida do Bierzo, 52-54, 3º A, do 
Barco de Valdeorras , no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en 
nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras. 
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos 
bens e dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, 
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parcela nº 980, con número de referencia catastral 32010A00800980, da que se 
ocupan 250 m2,  de titularidade dos herdeiros de don Antonio Pérez Sández, 
condición que corresponde a dona Ángela Pérez Fernández, segundo consta 
acreditado no expediente de expropiación tramitado. 
 3º) Que da documentación presentada se deriva a existencia dun 
usufructo universal sobre a herdanza de don Antonio Pérez Sández, 
constituído a favor de Dª. Ángela Fernández Lista con D.N.I. 76772678N. 
 4º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 5º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 6º) Que de acordo co informe técnico municipal de 21 de novembro de 
2018 o valor da nuda propiedade a cinco mil catrocentos euros (5.400 €) e o 
valor  do usufructo ascende á cantidade de seis centos euros (600 €). 
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de 
Expropiación Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle a nuda propiedade ao Concello do 
Barco de Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada 
pola expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en 
Vilanova, adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de 
cargas e gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do 
dereito de reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación 
vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe á interesado a cantidade de cinco mil catro 
centos (5.400 €), importe a que ascende a valoración feita polos servizos 
técnicos municipais dos bens e dereitos obxecto de cesión.  
  

E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o presente 
documento, no lugar e data sinalados.    
  

 O alcalde,      A cedente, 
   

Dou fe, o secretario, 
 
CONVENIO DE EXPROPIACIÓN POR MUTUO ACORDO PARA A 
EXECUCIÓN DA OBRA DE CONSTRUCIÓN DA PISTA 
POLIDEPORTIVA EN VILANOVA 
  

 No Barco, o      de     de 2018, na Casa do Concello, COMPARECEN: 
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 Dunha parte, Dª Manuela Fernández González, con DNI 76.755.461 E, 
maior de idade e con enderezo na rúa Praza do Campo, número 3, na 
localidade de Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, actuando en 
nome propio.  
 Doutra parte, D. Alfredo L. García Rodríguez, alcalde - presidente do 
Concello do Barco de Valdeorras, como representante legal desta entidade 
local, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 21.1, apartados a), 
b), f) e s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así 
como a Disposición Adicional 2ª  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público.  
 Dá fe do acto D. Jesús Tallón García, adxunto á Secretaría municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras. 
 As partes comparecentes recoñécense mutuamente capacidade para o 
outorgamento do presente convenio, e, en consecuencia,  
 

EXPOÑEN: 
 

 1º) Que, mediante acordo do Pleno do Concello do Barco de 
Valdeorras de 5 de outubro de 2017, declarouse a necesidade de ocupación dos 
bens e dereitos necesarios para a execución da obra de construción de pista 
polideportiva en Vilanova, declarada de utilidade pública en virtude da súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e 
da Rede Viaria Provincial do exercicio 2017, aprobándose definitivamente o 
proxecto técnico da dita obra e a relación concreta e individualizada de bens e 
dereitos a expropiar para a súa execución, tendo ao día da data este acordo o 
carácter de firme e consentido.  
 2º) Que na dita relación de bens e dereitos figura, entre outras, a finca 
situada en solo de núcleo rural, na zona de expansión do núcleo rural de 
Vilanova, no municipio do Barco de Valdeorras, no polígono catastral nº 8, 
parcela nº 974, con número de referencia catastral 32010A00800974,da que se 
ocupan 446 m2, de titularidade de Dª. Manuela Fernández González, con DNI 
76.755.461 E, segundo consta acreditado no expediente de expropiación 
tramitado. 
 3º) Que, de conformidade co establecido no artigo 24 da Lei de 16 de 
decembro de 1954, sobre expropiación forzosa, “la Administración y el 
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, 
en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado”.  
 4º) Que, segundo informe do arquitecto municipal de ata 31 de xullo de 
2017, os terreos obxecto de expropiación se valoran nun prezo unitario de 24 
euros por m2, manifestándose a comparecente conforme coa dita valoración.  
 Polo exposto, e o abeiro do disposto no artigo 24 da Lei de 
Expropiación Forzosa, as partes acordan a celebración dun convenio de cesión 
expropiatoria, conforme coas seguintes estipulacións: 
 

 Primeira:  A comparecente cédelle en propiedade ao Concello do 
Barco de Valdeorras a superficie do predio descrito no expoñendo 2º afectada 
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pola expropiación para a obra de construción da pista polideportiva en 
Vilanova, adquirindo o Concello o pleno dominio do citado terreo, libre de 
cargas e gravames e sen ningunha reserva de limitación, sen prexuízo do 
dereito de reversión recoñecido ao particular expropiado na lexislación 
vixente.  
 Segunda: A devandita cesión queda condicionada a que polo Concello 
do Barco de Valdeorras se lle aboe ao interesado a cantidade á interesada 
cantidade de dez mil setecentos catro euros (10.704 €), importe a que ascende 
a valoración feita polos servizos técnicos municipais dos bens e dereitos 
obxecto de cesión.  
 

 E, en proba de conformidade, asinan, por duplicado exemplar, o 
presente documento, no lugar e data sinalados.    
 

 O alcalde,      A cedente, 
        

Dá fe a Secretaría municipal" 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade 
Cidadá relativo a solicitude de compatibilidade para traballo no sector 
privado solicitado por Dona Melina Rodríguez Fernández, persoal 
laboral do Concello. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá de 30 de novembro de 
2018,  que literalmente di:  
 
"Asunto: Solicitude de compatibilidade para posto en actividade privada solicitada 
por Dona Melina Rodríguez Fernández. 
 

Normativa examinada: 
-Constitución Española de 1978 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL). 
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas. 
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, que aproba o Texto Refundido 
das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL). 
- Lei 7/2007, de 12 de Abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP). 
-Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das 
Administracións Públicas (LIPSAP). 
-Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal ao 
servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social e dos Entes, 
Organismos e empresas dependentes. 
-Lei 39/2010 de 22 de decembro de Orzamentos Xerais para o exercicio 2011. 
-Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais (ROF). 
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Antecedentes:  
1 providencia da Alcaldía 
2 Escrito presentado pola interesada no que solicita a compatibilidade co exercicio 
da actividade de "profesora de ioga". Determina o enderezo da actividade (no 
municipio de Ponferrada), o réxime da actividade (por conta propia), o horario e 
xornada (que non coincidiría coa xornada e horario que ten como empregada 
pública) que "Os asuntos nos que estea intervindo ou teña que intervir como 
Técnico de Medio Ambiente non gardan ningún tipo de relación coas sesións de 
ioga que poda impartir por satisfacción persoal.", que a segunda actividade non 
garda ningún tipo de relación coa actividade pública, que "Do mesmo xeito non se 
menoscaba o estrito cumprimento dos deberes propios do posto de traballo no 
concello, e tampouco se compromete a miña imparcialidade ou independencia no 
posto de traballo na administración pública." que "En ningún momento será 
necesario facer uso da miña condición pública para o exercicio da segunda 
actividade. A actividade pública desenvolvese no Barco e a actividade privada en 
Ponferrada. As persoas coas que traballe en cada actividade serán diferentes, non 
haberá mestura entre as actividades e as persoas que trate en cada unha delas.". 
 
Consideracións legais  
 

Previa 
O persoal interesado na compatibilidade desempeña as funcións de Técnico de 
Medio Ambiente como persoal laboral indefinido por senteza xudicial (Sentenza do 
Xulgado do Social núm. 3 de Ourense recaída no procedemento 67/2013 pola que 
se declara probado o feito da indefinición dende a orixe da relación  laboral co 
Concello). 
A xornada laboral no  Concello actualmente da solicitante é -sen prexuízo que 
dende o servizo correspondente se concrete o mesmo- a ordinaria do Concello, é 
dicir, horario de mañá de luns a venres.  
O organigrama municipal vixente establece a seguintes características do posto de 
técnico de medio ambiente:  
 
DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO 
DE ADSCRICIÓN 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS,  
UNIDADE DE MEDIO AMBIENTE 
FUNCIÓNS 
1.-Control e xestión medioambiental do Concello 
2.-Control e xestión do punto limpo e a ecoplanta 
3.-Control e xestión do SIG do Concello 
4.-Preparación e coordinación de programas de Educación Ambiental 
5.-Emisión de informes técnicos 
6.-Planificación, coordinación e control dos espacios verdes do concello. 
7.- Calquera propia do seu Corpo ou Escala relacionada directamente coas 
actividades propias da Área. 
OBSERVACIÓNS 
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Laboral 
Vacante 
ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E ADICACIÓN 
 

As retribucións que percibe a solicitante contemplan os conceptos retributivos de 
salario e de antigüidade. 
 

1ª A normativa básica no asunto que nos ocupa é a LIPSAP (bases do réxime 
estatutario da función pública ditadas ao abeiro do artigo 148.11 da C.E.). Teranse 
en conta os artigos 8 a 12 do RD 598/1985, do 30 de abril. 
O artigo 2 da LIPSAP establece o seu ámbito de aplicación, comprendendo, 
segundo o apartado c): «el personal al servicio de las Corporaciones Locales y de 
los Organismos de ellas dependientes». Ademais, tal e como recolle, de forma 
explícita, o artigo 2.2 da LIPSAP, o ámbito de incompatibilidades esténdese a todo 
o persoal, «cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo». 
Polo tanto a LIPSAP resulta de aplicación ao caso que nos ocupa. 
 

2ª O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fóra 
das Administracións Públicas requirirá previo recoñeccemento de compatibilidade. 
O prazo para resolver é de dous meses e a competencia orgánica é do Pleno da 
Corporación. 
Os recoñecementos de compatibilidade non poderán modificar a xornada de 
traballo e horario do interesado e quedarán de forma automática sen efecto no caso 
de cambio de posto no sector público. (artigo 14 LIPAP). 
 

3ª A actividade privada que se pretende realizar non constitúe unha excepción do 
réxime de incompatibilidades que regula a LIPAP (so o están as do artigo 19 da 
Lei) polo que cómpre estudar o cumprimento dos requisitos comúns e específicos 
para a autorización de actividades privadas.  
 

Cumprimento dos requisitos da autorización para o exercicio dunha actividade 
privada: 
 

1º Cómpre principiar sinalando que o desempeño dun posto de traballo na 
Administración será incompatible co exercicio de calquera cargo, profesión ou 
actividade, pública ou privada, que poida impedir ou menoscabar o estrito 
cumprimento dos seus deberes ou comprometer  a súa imparcialidade ou 
independencia (artigo 1.3 da LIPSAP). 
 

A actividade docente por conta propia no eido do ioga (Técnica de reflexión e 
exercicio físico procedente da India que ten como finalidade chegar a un perfecto 
dominio do espírito e do corpo e a unha fusión co Espírito Supremo segundo a 
definición do dicionario da Real Academia da Lingua Galega) non menoscabaría 
ou impediría o estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa 
imparcialidade ou independencia. 
 

2º A actividade non se pode relacionar directamente co as que desenvolva o 
Departamento, Organismo ou Entidade onde estivera destinado o solicitante (artigo 
11.1 LIPSAP). 
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A actividade privada que se pretende desenvolver non relaciona coas que 
desenvolve a solicitante no sector público. 
 

3º A actividade privada non pode referirse a asuntos nos que estea intervindo, 
interviñera ou tivera intervido nos últimos anos ou teña que intervir por razon do 
posto público, o que inclúe as actividades profesionais prestadas a persoas ás que 
se estea obrigado a atender no desenvolvemento do posto público (artigo 12.1 a da 
LIPSAP). 
 

A actividade privada que se pretende desenvolver non incorrería no suposto 
anterior. 
 

4º Tampouco concorrería os supostos da letra b, c e d do artigo 12 apartado 1 da 
LIPSAP. 
 

5º Segundo declara a solicitante a duración máxima semanal da actividade privada 
sería de 10 horas polo que non se igualaría ou superaría o horario  da metade da 
xornada semanal ordinaria de traballo (apartado 2 do artigo 12 da LIPSAP). 
 

6º Non consta que se tivera recoñecido outra compatibidade para actividade 
privada á solicitante polo que non se incumpriría o artigo 13 da LIPSAP. 
 

7º O persoal autorizado non poderá facer uso ou invocar a súa condición pública 
para o exercicio da actividade privada (artigo 15 LIPAP). 
 

8º  Sinala o artigo 16 da LIPSAP que "así mesmo, por excepción e sen prexuízo 
das limitacións establecidas nos artigos 1.ou 11, 12 e 13 da presente Lei, poderá 
recoñecerse compatibilidade para o exercicio de actividades privadas ao persoal 
que desempeñe postos de traballo que comporten a percepción de complementos 
específicos, ou concepto equiparable, cuxa contía non supere o 30 por 100 da súa 
retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade.". 
 

Nas retribucións da solicitante non se establece o concepto retributivo de 
complemento específico ou equiparable. 
 

9º Tamén se cumpre coas esixencias do RD 598/1985, do 30 de abril. 
 

10º Respecto a que o organigrama vixente cualifique o posto como de especial 
dedicación e dispoñibilidade cómpre dicir que estas características atribuídas a un 
posto son unha das que permitirían valorar as retribucións complementarias dos 
funcionarios (o tradicionalmente concepto retributivo de complemento específico) 
pero no caso que nos ocupa atopámonos ante persoal laboral cuxo sistema 
retributivo fixado en negociación colectiva non distingue máis que salario e 
antigüidade, polo que é imposible de aplicar ao caso que nos ocupa. 
 

11º Todas as resolucións de compatibilidade para desempeñar un segundo posto ou 
actividade no sector público ou o exercicio de actividades privadas inscribiranse 
nos Rexistros de Persoal correspondentes. Este requisito será indispensable, no 
primeiro caso, para que poidan acreditarse haberes aos afectados polo devandito 
posto ou actividade (artigo 18 da LICPAP). 
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De acordo co artigo 20 da LICPA: 
-O incumprimento do disposto nos artigos anteriores será sancionado conforme ao 
réxime disciplinario de aplicación, sen prexuízo da executividade da 
incompatibilidade en que se incorreu. 
-O exercicio de calquera actividade compatible non servirá de escusa ao deber de 
residencia, á asistencia ao lugar de traballo que requira o seu posto ou cargo, nin ao 
atraso, neglixencia ou descoido no desempeño dos mesmos. As correspondentes 
faltas serán cualificadas e sancionadas conforme ás normas que se conteñan no 
réxime disciplinario aplicable, quedando automaticamente revogada a autorización 
ou recoñecemento de compatibilidade se na resolución correspondente cualifícase 
de falta grave ou moi grave. 
 
Por todo o anteriormente exposto ditaminados a adopción do seguinte acordo polo 
pleno da Corporación: 
 

1º Autorizar a Dona Melina Rodríguez Fernández a compatibilidade para o 
exercicio da actividade de "profesora de ioga" nos termos previstos na solicitude de 
compatibilidade presentada. 
2º A autorización queda condicionada ao cumprimento das condicións de especial 
dispoñibilidade e dedicación que ten o posto que desenvolve a solicitante." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que xa se dixo o señor 
Secretario na exposición os motivos deste punto da orde do día. Di que 
trátase de que unha traballadora do Concello amparándose na lexislación 
vixente, solicita autorización para poder levar a cabo unha actividade fora 
do seu horario laboral, evidentemente, e que o informe de Secretaría é 
favorable aínda que se condiciona esta autorización ao cumprimento das 
condicións de especial dispoñibilidade e dedicación que ten o posto que 
desenvolve a solicitante.     
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que en principio está en desacordo, que cre que 
os traballadores do Concello teñen un convenio digno dende o ano 2006 ano 
no que o convenio estaba valorado como entre os dez primeiros convenios 
da administración pública en España, soamente superado nalgúns aspectos, 
sobre todo nos económicos, polo concello de Barcelona e que lle parece que 
o convenio do Concello, a parte de pagar moi ben e ter moi boas condicións, 
ten unha cousa moi importante que é a xornada intensiva, que iso foi unha 
conquista dos traballadores, sobre todo da Administración, para conciliar a 
vida familiar, que eles consideran que o máis dun emprego non ten porqué 
estar promocionado polo Concello, no sentido de que hai máis de tres 
millóns de parados en España e que isto abre as portas a que o resto dos 
funcionarios do Concello pidan dobre traballo, co cal quen sae prexudicado 
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é o veciño do Barco porque só se poden achegar ao Concello polas mañás 
porque hai xornada intensiva e que os veciños fan un esforzo para que os 
traballadores teñan xornada intensiva a pesar de non poden usar eles os 
servizos do Concello. Di o concelleiro que en base a todos os argumentos 
expostos vai votar en contra, porque, repite, abre a vía a que todos os 
traballadores teñan varios empregos.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que xa viron o tema na Comisión e á vista do 
informe de Secretaría, que di que a actividade solicitada é compatible coa 
que realiza no Concello, debendo condicionarse expresamente ao 
cumprimento das condicións de especial dispoñibilidade e dedicación que 
ten o posto que desempeña, o voto do seu grupo vai ser a favor. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Alonso Araujo quen fai uso dela para dicir 
que o informe do Secretario está perfectamente argumentado, que hai unha 
lexislación vixente que permite que unha persoa no seu tempo libre, de 
forma independente ao seu posto de traballo, é factible que poida 
compatibilizar a súa labor profesional con outras labores de lecer, que si así 
o permite a Lei e desde logo eles non van a ser os que digan o contrario. 
 
Concédeselle a palabra ao señor García Yáñez quen fai uso dela para dicir 
que si o permite a Lei claro que ten dereito pero que entón non o traian ao 
Pleno, que non ten sentido, que faga o que lle permite a Lei, que non pode 
reverter a súa mala conciencia que poida ter, que el a tería, ao Pleno do 
Concello, que si a Lei llo permite que o faga. 
 
Di o señor Alonso Araujo que simplemente é que o órgano contratante, 
neste caso o Concello, é quen ten que autorizalo en base ao que di a Lei, e 
que é polo que se trae ao Pleno. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dezaseis 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, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo García) 
e un en contra (do concelleiro García Yáñez) adopta o seguinte acordo: 
  
1º Autorizar a Dona Melina Rodríguez Fernández a compatibilidade 
para o exercicio da actividade de "profesora de ioga" nos termos 
previstos na solicitude de compatibilidade presentada. 
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2º A autorización queda condicionada ao cumprimento das condicións 
de especial dispoñibilidade e dedicación que ten o posto que desenvolve 
a solicitante. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

Di o sr alcalde que non se presentaron mocións de contido político ou de 
control. 

 
2º) DACIÓN DE CONTAS: 
 

1.- Dación de contas da cifra que se elevará ao Goberno polo I.N.E. aos 
efectos da aprobación das cifras oficiais de poboación referidas a 1 de 
xaneiro de 2018. 
 

Dáse conta pola alcaldía-presidencia da cifra de poboación deste Municipio 
referida a 1 de xaneiro de 2018, elevada polo I.N.E. ao Goberno, e que 
ascende a 13.463 habitantes. 
 
2.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 666/18 
ata o núm. 818/18 e das actas da Xunta de Goberno Local de 8, 16 e 30 
de novembro de 2018. 
 

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. 666/18 ata o núm. 818/18 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 8, 16 e 30 de novembro de 2018. 
 
3.- Dación de conta dos levantamentos de reparo das resolucións 
números 499/18 (contratación técnico servizos sociais 2018), 565/18 
(subvencións entidades culturais 2017), 566/18 (subvencións ANPAS 
curso 2016-2017), 767/18 (facturas obra reforma climatización 
dependencias Concello) e 796/2018 (contratación laboral temporal 2 
auxiliares de axuda no fogar para o ano 2018). 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións números 
499/18 (contratación técnico servizos sociais 2018), 565/18 (subvencións 
entidades culturais 2017), 566/18 (subvencións ANPAS curso 2016-2017), 
767/18 (facturas obra reforma climatización dependencias Concello) e 
796/2018 (contratación laboral temporal 2 auxiliares de axuda no fogar 
para o ano 2018) .  
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4.- Dación de contas das sentenzas recibidas nos seguintes 
procedementos: 218/2017, 461/2018, 38/2018 e 464/2018.  
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedementos 218/2017, 
461/2018, 38/2018 e 464/2018, cuxa documentación estivo a disposición 
dos concelleiros. 

 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que estes 
días na prensa hai moitas declaracións do señor Alcalde que parece que 
planifica as estruturas viarias do Estado e que lle gustaría facerlle unhas 
preguntas como Alcalde e como Presidente do Eixo Atlántico. Prosegue 
dicindo que a N-120 segue en malas condicións, cada vez peores, e pregunta 
se por parte do Concello houbo algunha disposición ou se reuniu con algún 
responsable para que mentres esas grandes obras faraónicas, que parece que 
están a punto de iniciarse, non se fagan se poida manter en boas condicións 
a N-120, sobre todo en dirección a Ourense, e que si o señor Alcalde como 
Presidente do Eixo Atlántico fixo algunha xestión nese sentido. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que evidentemente xestións sempre se fan, que 
o Goberno actual leva seis meses no Goberno e nese tempo sacou a 
concurso e executou xa unha labor de arranxo das fochancas na N-120, no 
tramo de Ourense, que falta o tramo de Lugo, rematouse de facer unha 
pequena actuación na subida da Pobra de Brollón e que nestes momentos, 
segundo a información que ten el, non hai Xefe da Demarcación de Estradas 
de Lugo porque o que estaba parece que foi nomeado nun cargo na Xunta, e 
que parece ser que se vai a sacar un proxecto de fresado e arranxo de 
fochancas da estrada na provincia de Lugo dende o límite coa provincia de 
Ourense, no concello da Rúa, ata pasado Monforte, que é a zona onde están 
os problemas, que tamén está moi avanzado o proxecto en dúas zonas indo 
para Ourense para poder adiantar suprimindo o carril continuo na subida, 
estando pendentes de Confederación de que autorice dous terceiros carrís 
dende Os Peares ata Ourense e que esas son as xestións que el ten feito e 
que estarían en marcha, aínda que non son da súa responsabilidade, que 
estas xestións tamén as fixo co anterior Goberno, porque está detrás deste 
tema dende o día que pintaron os trinta quilómetros de liña continua, pois 
parécelle un escándalo deixar a todas as comarcas de Valdeorras, Monforte  
e incluso do Bierzo nas circunstancias que ten o viaxe a Ourense e que 
espera que prosperen esas xestións que fixo. 
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Segue o señor García Yáñez no uso da palabra para dicir que o día de hoxe 
na prensa sae a programación cultural do Nadal e que precisamente hoxe 
dous ou tres comerciantes do centro do Barco preguntáronlle porque este 
ano a pista de xeo se leva ao Pavillón, cando eles avogaban para que se 
instalara na Praza do Concello e que si era posible ata se poderían ir rotando 
e levala a unha praza cada ano, é dicir á do Concello, ao Malecón, ao 
Pavillón vello, etc., e que el pensa que levar a pista de xeo ao Pavillón crea 
inconvenientes aos país e aos nenos, máis que nada polo coche, que non é o 
mesmo se estivera no centro do Barco pois sería máis cómodo para 
desprazar aos nenos, que é por iso polo que pregunta polo motivo 
determinante para que este ano se leve ao Pavillón. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que hai dous intereses contrapostos, por un lado 
hai que pensar que estas actividades son para os nenos e os nenos desfrutan 
moito máis no Pavillón de Calabagueiros porque é moito máis grande, 
porque os pais os levan a un só sitio e alí os inchables son moito máis 
grandes e que o primeiro ano a pista púxose no pavillón e o seguinte na 
praza e que este ano decidiuse volver ao pavillón como a primeira vez, que 
o ano que ven probablemente se volva a cambiar, que non hai ningún 
problema en levala a outra praza aínda que pola estrutura as perfectas son a 
do Concello e a de Viloira e que, como xa dixo, a razón é que os nenos 
cheguen alí e teñan de todo sen que os pais se teñan que preocupar dos 
nenos para nada, porque do recinto non saen e teñen monitores que os 
atenden polo que os nenos e os pais están máis seguros e os nenos desfrutan 
máis así, e que ese foi o motivo. 
 
Pide a palabra o señor Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que tivo 
unhas queixas duns veciños da avenida Conde de Fenosa, sobre todo na 
zona do Hospital, que din que hai pouca luz pública e que ao ser unha das 
entradas do Barco a imaxe non é boa. 
 
Di o señor Alcalde que xa estiveron mirando iso, que as árbores xa son moi 
altas e están ben, que non se poden baixar porque para a anchura que ten esa 
rúa esas árbores están ben como están, que é certo que están demasiado 
cerca das casas, que si no seu día as árbores se houberan posto no medio dos 
aparcamentos as pólas non afectarían tanto ás luminarias, que estivo alí co 
Concelleiro de Obras, co Arquitecto, co Electricista e coa Policía tratando 
este tema e o que se vai facer é unha poda máis severa para que cando haxa 
unha luminaria intentar que quede un oco suficiente entre unha árbore e 
outra para que a luz chegue á beirarrúa e incluso á calzada, que o que 
preocupa sobre todo son os pasos de peóns, que foi o que se mirou coa 
Policía, que probablemente haberá que mover as luminarias para poñer en 
cada paso de peóns un faro, pois coinciden os farois moi cerca dos pasos de 
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peóns e que o problema diminúe pola caída das follas e coa chegada da 
primavera no mes de abril ou maio volve a empezar, que esperan ter isto 
arranxado, aínda que senón funciona probablemente aí non quede outra 
solución que poñer báculos no bordo e poñerlles unha luminaria a tres 
metros ata a beirarrúa, unha dobre luminaria en cada báculo. 
 
Segue o señor Moldes Gómez no uso da palabra e di que hai queixas de que 
varias plaquetas están rotas na Praza Maior e que o limo pon o chan moi 
esvaradío poñendo en risco circular por alí, sobre todo cando chove. 
 
Di o señor Alcalde que a Praza Maior ten ese problema dende o deseño 
orixinal xa que a pedra caliza é moi porosa polo que entra auga e esa auga 
xera limo e xera brión, entón cando chove é esvaradío. Di que todos os anos 
se limpa a Praza cunha máquina de presión, case sempre polo mes de 
xaneiro despois do Nadal, que o problema é que o ano pasado botóuselle 
tanto a plaqueta da Praza do Sagrado como á da Praza Maior un líquido que 
en teoría impermeabilizaba a pedra e que evitaría a formación de limo e 
brión pero non funcionou e efectivamente volve a pasar polo que hai que 
mandar a traballadores a limpalas coa máquina a presión, como se fai todos 
os anos e que en canto ás plaquetas rotas, o Concelleiro de Obras tomará 
nota diso para arranxalas á maior brevidade.  
 
Pide a palabra a señora Aguado García quen, unha vez concedida, di que 
quere preguntar por dúas cuestións, que unha delas é que algúns veciños da 
rúa España lle preguntan sobre o valado de dous edificios que levan moito 
tempo nese estado coa beirarrúa valada e quere saber si hai algunha 
solución. 
 
Di o señor Alcalde que xa fai tres ou catro meses xa saíu esta pregunta no 
Pleno e que el falou cos técnicos, que lle consta que estiveron un tempo 
esperando pola autorización de Patrimonio, porque unha desas casas está 
protexida, que pensa que esa autorización xa chegou e agora mesmo están 
pendentes de que Telefónica retire os cables grampados á fachada para 
colgalos dalgún poste e que dende entón non volveu a preguntar, que o fará 
mañá, e que en calquera caso na próxima Comisión de Obras informará 
sobre este asunto. 
 
Continúa no exercicio da palabra a señora Aguado García e di que a 
segunda cuestión é que se está arranxando a subida de Veigadecabo ao 
Castro, estanse a facer as cunetas, e que como ela pasa por alí viu dúas 
cousas que non sabe si se van a arranxar ou a quedar así, que unha é que 
case chegando ao Castro hai un tubo de cemento moi grande que sobresae 
moito e que cre que hai bastante perigo. 
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Di o señor Alcalde que el xa viu ese tubo e que lle sorprendeu, que esa obra 
é moi complicada porque están os tubos de rego e que algúns houbo que 
deixalos e que ese tubo do que fala estaba xa alí para facer o acceso andando 
á finca, que pensa que haberá que falar co dono da finca para que dea 
permiso para cortar un pouco o noiro e quitar iso de alí, que mañá falará co 
Aparellador municipal para que se poña en contacto co dono da finca para 
arranxar ese asunto.   
 
Di a señora Aguado García que nesa mesma obra, moito máis abaixo xusto 
na curva hai un valo amarelo. 
 
Di o señor Alcalde que iso quere dicir que non remataron. 
 
Di a señora Aguado García que xa o supuxo ela pero que aínda así o di 
agora, que alí pasa xusto o contrario que dá a sensación que hai unha caída 
que todo o demais vai de cemento, que a última vez que o viu estaba a terra, 
que é o mesmo pero á inversa, é dicir, que arriba é un banzo e aí sería como 
un buraco, que ó estar o valo supón que o solucionarán dalgún xeito. 
 
Di o señor Alcalde que segundo o que di, hai unha zona que lle falta por 
botar o formigón. 
      
Di a señora Aguado García que ou iso ou poñer unha reixa porque igual por 
alí ten que pasar a auga. 
 
Di o señor Alcalde que alí hai un tubo, que as augas que veñen mándanse 
para o río para que non vaian a Veigadecabo, porque senón veñen á 
depuradora, entón antes de chegar á ponte por aquel camiño que hai alí van 
as augas ao río e hai un tubo que xa existía e igual o buraco do que fala a 
señora Aguado García é o inicio do tubo e hai que facer a boca e está sen 
rematar, porque despois ese tubo cruza naquel camiño e sae por alí en 
dirección ao río, polo que todas esas augas, que o final remataban 
meténdose no saneamento, vaian ó río, que de todas formas ten que miralo 
porque agora mesmo non o sabe, que falta o aglomerado da zona de 
Veigadecabo e que tamén van facer a parte de arriba no entronque con 
Outarelo que senón queda moi mal. Di que quere adiantar que si o ano que 
ven volve a haber o programa Agader, polos mesmos cartos vaise a arranxar 
a estrada que vai polo Córrego ata Gulpilleiras e que si permiten os cartos 
subirase ata Outarelo pola pista que hai alí, intentando deixar toda a zona en 
perfectas condicións.     
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
deséxase boas vacacións a todos, feliz Nadal e próspero aninovo e  levanta a 
sesión sendo as 19:44 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 
 
 


