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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DE 10 DE XANEIRO DE 2019

Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:08 
horas do 10 de xaneiro de 2019, 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 edís que integran os seguintes grupos políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez
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, 

Non asiste á sesión Dna. Margarida Pizcueta Barreiro, sen que conste 
xustificante escrito da non asistencia. O sr. Alcalde desculpa a non 
asistencia da concelleira Dna. Margarida Pizcueta Barreiro sinalando que o 
motivo da ausencia é unha enfermidade. Así mesmo, di o Sr Alcalde que os 
concelleiros e concelleiras teñen unhas invitacións do acto que se celebrará 
mañá para a presentación dos curtametraxes sobre Florencio Delgado 
Gurriarán no Teatro Lauro Olmo. 
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Interveu no 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.

1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 13 de 
decembro de 2018.
   
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 13 de decembro de 2018, 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 adhesión do Concello do Barco de 
Valdeorras ao Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de 
Galicia, a FEGAMP e as Deputacións Provinciais en materia de 
emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o 
desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias  Supramunicipais (GES).   

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 7 
de xaneiro de 2019, que literalmente di: 

"PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN DO CONCELLO DO BARCO 
DE VALDEORRAS AO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO 
ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE 
MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS,EN 
MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS 
DE EMERXENCIAS MUNICIPAIS.

ANTECEDENTES
1 Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais,en materia de 
emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o 
desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias Municipais.
2 Informe da Secretaría do 26.12.2018.
3 Informe de fiscalización da Intervención municipal, de desconformidade con 
efectos suspensivos, do 28.12.2018.
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS
1ª Logo de ver o Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais, en materia de 
emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o 
desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias Municipais.
2ª Logo de ver o informe da Secretaría e o informe de fiscalización da Intervención 
municipal, de desconformidade con efectos suspensivos
3ª De conformidade co disposto nos artigos 22.1.f) e g) da Lei 7/1985, do 2 de 
abril,  Reguladora das Bases do Réxime Local; o art. 217 do texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, e demais normativa de aplicación.

PROPOÑO, previo ditame da Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica, a adopción polo Pleno municipal do seguinte acordo:
1º Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal, dado que a sinatura 
do Convenio é imprescindible para o financiamento do GES, e dez dos efectivos do 
mesmo acadaron por sentencia xudicial a condición de persoal laboral indefinido 
do Concello, e outro deles a condición de persoal laboral fixo, polo que o Concello 
debería asumir integramente os custos salariais e de seguridade social dos 
traballadores en caso de que se non se asinase o Convenio, sendo ademais a 
protección civil un servizo público esencial organizado nun sistema integrado de 
actuación para facerlles fronte aos riscos ordinarios e riscos graves coa 
participación das distintas administracións públicas, baixo a coordinación e 
dirección da Xunta de Galicia e coa colaboración cidadá, segundo o establecido 
polo art. 1.2 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.
2º Solicitar a adhesión do Concello do Barco de Valdeorras ao Convenio de 
Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de 
Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais, en materia de emerxencias e 
prevención e defensa contra incendios forestais, para o desenvolvemento dos 
Grupos de Emerxencias Municipais.
3º Manifestar a vontade da adherise formal e expresamente a todas e cada unha das 
cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados 
do mesmo e con suxeición plena a todas elas.
4º Facultar ao Sr. Alcalde para a realización dos trámites necesarios para a 
formalización da adhesión. ”.

Tamén consta no expediente o informe do secretario accidental do 27 de 
decembro de 2018, contrario á adopción do acordo polos motivos que nel se 
indican e o informe de fiscalización da Intervención accidental do 28 de 
decembro de 2018 fiscalizando con carácter desfavorable e formulando 
reparo suspensivo polos motivos que se indican no informe.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que se trata dun convenio de 
colaboración entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP, as Deputacións 
Provinciais e os Concellos para a renovación do convenio asinado fai tres 
anos e cuxa vixencia rematou recentemente. Prosegue dicindo o voceiro que 
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vai comentar os puntos dese convenio para que todo o mundo saiba cal é a 
labor dos Ges e quen vai a ser competente no seu financiamento, que as 
funcións foron axustadas con respecto as que figuraban no anterior convenio 
e adaptadas á realidade dos Concellos, e sinala que entre elas están, entre 
outas, intervir en incendios forestais e urbanos, definir e manter as redes de 
faixas de xestión da biomasa de prevención e defensa ó redor dos núcleos 
rurais, investigar a propiedade das redes de faixas secundarias de xestión,  
facer prácticas preventivas de carácter local e a pequena escala ou realizar 
actuacións de prevención no caso da vespa velutina. O concelleiro afirma o 
financiamento, segundo o convenio, será asumido no 52,5% pola Xunta de 
Galicia, o 40% asumirao a Deputación Provincial e os Concellos asumirán o 
7,5%, e que segundo a táboa da previsión de custos que hai as cantidades a 
aboar por cada entidade serían para o GES do Barco as seguintes: o custo 
total do servizo serían 272.241,3€, dos que 112.000€ serían da Deputación 
Provincial, 21,000€ corresponderían ao Concello e 123.491,3 á Consellería 
de Medio Rural con fondos propios e que de Vicepresidencia hai unha 
aportación de 15.750€. Por último o concelleiro sinala que o ámbito de 
actuación do GES de Valdeorras comprende os concellos do Barco, 
Carballeda, Petín, Rubiá, A Veiga, Vilamartín, Larouco, O Bolo e A Rúa.  

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que as funcións que explicou o Tenente Alcalde, 
o sr. Alonso Araujo, xa viñan recollidas no anterior convenio, que pensa que 
está de máis recordalas, que o que si facilita este convenio é un novo 
sistema de financiamento e que cre que é o básico deste convenio e que hai 
dous informes, un do Secretario do Concello e outro de fiscalización, que 
non están de acordo coa sinatura do Convenio e poñen os seus reparos. 
Prosegue dicindo o concelleiro que no informe de Secretaría exponse que é 
desfavorable á adhesión xa que o servizo dos GES non é unha prestación 
obrigatoria para Concellos de menos de 20.000 habitantes segundo, porque 
é un servizo que ao non ter competencia o Concello ó ser supramunicipal, 
tería que ser xestionado e dirixido ben pola Xunta ou ben pola Deputación, 
que teñen as correspondentes competencias na prevención e extinción de 
incendios, por que se trata dun servizo que se prestaría no termo municipal e 
fóra del, en total en nove concellos, cun persoal contratado en exclusividade 
polo do Barco, sen unha fórmula xurídica válida de supramunicipalidade e 
que como consecuencia o Concello acabou asumindo, tras as 
correspondentes sentenzas do Xulgado do Social, os once traballadores do 
do servizo e que lle correspondería asumilos ás plantillas da Xunta de 
Galicia ou da Deputación Provincial. Prosegue dicindo o sr. concelleiro que 
o informe de fiscalización, que fiscaliza os 21.000€ que lle corresponde 
aportar ao Concello en base á adhesión ó Convenio, insiste nos mesmos 
argumentos que o informe da Secretaría, e volve a destacar que ao ser un 
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servizo supramunicipal, o Concello non pode exercer competencias fóra do 
seu territorio, o que ven a dicir que tería que estar integrado, a través 
dalgunha forma xurídica, no GES comarcal e polo tanto asumir parte dos 
gastos que aporta en exclusiva o Concello do Barco. Remata a súa quenda o 
voceiro sinalando que cre que o GES é necesario e avoga polo seu 
mantemento e que supón hoxe en día un coste asumible polo Concello do 
Barco, aínda que o seu Grupo quere que cando se asuma competencias 
doutras administracións estas veñan acompañadas das necesarias partidas 
orzamentarias, e que os gastos derivados, sobre todo do persoal, teñen que 
ser cargados en exclusiva e totalmente sobre a Xunta e a Deputación, que 
exercen as competencias correspondentes e que a firma do Convenio dos 
GES non lle parece pertinente, que o ve como un mero acto de propaganda 
electoral, que se é un servizo imprescindible para loitar contra o lume, os 
orzamentos anuais da Xunta terían que facerse cargo plenamente deles e non 
estar a discreción do correspondente Conselleiro e que a seguridade xurídica 
e financeira do Concello non pode estar cada tres anos no aire. 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen antes de nada felicita o ano a todos e di que, en 
relación con este punto, xa se debateu o tema na Comisión Informativa e 
que o seu Grupo vai votar a favor.  

Intervén novamente o señor Alonso Araujo, que di que ante os argumentos 
que presenta o sr. García Yáñez, ó final ven a dicir que está de acordo co 
servizo dos GES e que con 21.000€ que vai a aportar o Concello do Barco 
vanse a dispoñer de doce traballadores que ata o de agora mostraron a súa 
competencia e a súa capacidade de traballo e que ó coordinar este servizo o 
Concello do Barco hai unha serie de funcións que van a levar a cabo os GES 
que doutro xeito, se foran coordinados por outro organismo posiblemente 
este Concello non tería a dispoñibilidade dese persoal. 

Intervén o señor García Yáñez e di que el simplemente recolleu  o que din 
os informes de Secretaría e de Intervención, que el o que di é que si as 
competencias non son do Concello, aínda que se asuman os doce 
traballadores que lle parece correcto, cre que o financiamento non pode estar 
supeditado a cada tres anos a asinar un convenio, porque ante un cambio de 
goberno da Xunta ou da Deputación pódese deixar de subvencionar co cal se 
ten que asumir o cen por cen do servizo, porque os traballadores son fixos 
de empresa, fixos do Concello e que o lóxico é que a Deputación e a Xunta 
financien o cen por cen aos GES e que dende este Concello se xestione o 
traballo desa xente, porque ó final para conseguir o financiamento hai que 
presentar uns plans de traballos realizados. Remata dicindo o sr. García 
Yáñez que lle parece máis correcto asinar un convenio definitivo que non 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000118D700O5B6A7B1J1G0

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  04/02/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  04/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  04/02/2019 13:42:08

DOCUMENTO: 20190071895

Fecha: 04/02/2019

Hora: 13:42



6

cada tres anos estar mendigando ou esperando que a Xunta ou a Deputación 
teñan a ben financiar o GES e que un acordo por tres anos que se repite 
continuamente é un mal acordo, que hai que buscar un acordo definitivo.

Di o Sr. Alonso Araujo que con respecto á financiamento, a única parte 
volátil é a correspondente á prevención.

Fai uso da palabra o Sr. Alcalde para dicir que os informes técnicos din o 
que teñen que dicir pois non se poden apartar da Lei, que a Xunta, os 
Concellos e a Deputación recoñecen que Galicia está moito máis segura coa 
implantación dos GES que sen eles, que pensa que o seguinte paso ten que 
ser que os GES se instalen definitivamente nos Concellos e que os cartos 
non veñan como cartos dos GES senón como cartos no Fondo de 
Cooperación Local de tal xeito que aqueles Concellos que teñan GES se lles 
ingrese directamente, que fai cinco anos se empezou con fondos FEADER a 
financiar 82.000€ e agora son 8.000€, e que por iso era complicado de 
xustificar, que se rebaixou o ano pasado de 82.000€ a 40.000€ e agora a 
8.000€, e que hai un avance considerable para que os Concellos reciban todo 
o financiamento e que o obxectivo final é que sexa unha partida finalista, e 
que dende que se fixo o Parque de Bombeiros se está pedindo que no Barco 
exista un servizo e emerxencias, que é un sistema imperfecto pero que ó 
longo destes cinco anos foi mellorando substancialmente para os Concellos, 
que hai un risco que é que este Concello é o que se fai cargo dos 
traballadores aínda que iso ten unha vantaxe e é que todas as labores que fan 
ao longo do ano as fan no Concello do Barco e aos outros Concellos van a 
emerxencias. Di o señor Alcalde que pensa que é o mellor acordo posible.  

Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por quince votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, 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:
 
1º Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal, dado que 
a sinatura do Convenio é imprescindible para o financiamento do GES, 
e dez dos efectivos do mesmo acadaron por sentencia xudicial a 
condición de persoal laboral indefinido do Concello, e outro deles a 
condición de persoal laboral fixo, polo que o Concello debería asumir 
integramente os custos salariais e de seguridade social dos traballadores 
en caso de que se non se asinase o Convenio, sendo ademais a 
protección civil un servizo público esencial organizado nun sistema 
integrado de actuación para facerlles fronte aos riscos ordinarios e 
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riscos graves coa participación das distintas administracións públicas, 
baixo a coordinación e dirección da Xunta de Galicia e coa colaboración 
cidadá, segundo o establecido polo art. 1.2 da Lei 5/2007, do 7 de maio, 
de emerxencias de Galicia.

2º Solicitar a adhesión do Concello do Barco de Valdeorras ao Convenio 
de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais, en 
materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios 
forestais, para o desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias 
Municipais.

3º Manifestar a vontade da adherise formal e expresamente a todas e 
cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas 
e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas.

4º Facultar ao Sr. Alcalde para a realización dos trámites necesarios 
para a formalización da adhesión. 

3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do ICIO 
solicitada por Eliseo Alonso López.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 7 
de xaneiro de 2019, que literalmente di: 

" PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese histórico-artístico e 
cultural das obras de derrubamento dun galpón e consolidación de medianeiras na 
rúa Pérez Lista, números 18 e 20, a efectos da bonificación no ICIO.

Logo de ver a solicitude xeral, de data 26/12/2018, con rexistro de entrada núm. 
2018000014341, presentada por Eliseo Alonso López na que presenta proxecto de 
derrubamento de galpón e consolidación de medianeiras na rúa Pérez Lista, 
números 18 e 20.
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 28/12/2018.
Logo de ver o informe do servizo de xestión tributaria e recadación do 02/01/2019 
de inexistencia de débedas coa Facenda municipal.
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor accidental o 
02/01/2019.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
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(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación, e 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 das obras 
de derrubamento dun galpón e consolidación de medianeiras na rúa Pérez Lista, 
números 18 e 20, a efectos da bonificación no 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 das obras de derrubamento dun galpón e consolidación de 
medianeiras na rúa Pérez Lista, números 18 e 20, a efectos da 
bonificación no ICIO.  

4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do ICIO 
solicitada por Alfredo Barbosa Paradelo. 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 7 
de xaneiro de 2019, que literalmente di: 

" PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese histórico-artístico ou 
etnográfico na realización de obras de revestimento de fachada en Santurxo, 10A, a 
efectos da bonificación no ICIO.

Logo de ver a solicitude xeral do 18/12/2018, con rexistro de entrada núm. 
2018000014064, presentada por Alfredo Barbosa Paradelo, para a realización de 
obras de revestimento de fachada en Santurxo, 10A.
Logo de ver o informe favorable do arquitecto técnico municipal do 28/12/2018.
Logo de ver o informe do servizo de xestión tributaria e recadación do 02/01/2019 
de inexistencia de débedas coa Facenda municipal.
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor accidental o 
02/01/2019.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación, e previo ditame da Comisión de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica
PROPOÑO ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000118D700O5B6A7B1J1G0

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  04/02/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  04/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  04/02/2019 13:42:08

DOCUMENTO: 20190071895

Fecha: 04/02/2019

Hora: 13:42



9

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico ou etnográfico na 
realización das obras de revestimento de fachada en Santurxo, 10A, a efectos da 
bonificación no 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 ou 
etnográfico na realización das obras de revestimento de fachada en 
Santurxo, 10A, a efectos da bonificación no ICIO.

5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do ICIO 
solicitada por José Antonio Morán García. 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 7 
de xaneiro de 2019, que literalmente di: 

" PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese histórico-artístico e 
cultural das obras de substitución de vivenda unifamiliar entre medianeiras de B+1 
na Rúa San Roque, nº 32, a efectos da bonificación no ICIO.

Logo de ver a solicitude xeral do 28/11/2018, con rexistro de entrada núm. 
2018000013245, presentada por José Antonio Morán García, de substitución de 
vivenda unifamiliar entre medianeiras de B+1 na Rúa San Roque, nº 32.
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 05/12/2018.
Logo de ver o informe do servizo de xestión tributaria e recadación do 02/01/2019 
de inexistencia de débedas coa Facenda municipal.
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor accidental o 
02/01/2019.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación, e 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 das obras 
de substitución de vivenda unifamiliar entre medianeiras de B+1 na Rúa San 
Roque, nº 32, a efectos da bonificación no ICIO. ”
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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 das obras de substitución de vivenda unifamiliar entre 
medianeiras de B+1 na Rúa San Roque, nº 32, a efectos da bonificación 
no ICIO.

6º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a bonificación da cota do ICIO 
solicitada por Cristian Delgado Álvarez. 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da comisión 
informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica de 7 
de xaneiro de 2019, que literalmente di: 

" PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese histórico-artístico ou 
etnográfico na realización das obras de reposición de pizarra da cuberta de vivenda 
sita en Camiño de Anugueiro, nº 4, Vilanova

Logo de ver a solicitude xeral do 18/12/2018, con rexistro de entrada núm. 
2018000014111, presentada por Cristian Delgado Álvarez para a realización de 
obras de reposición de pizarra da cuberta de vivenda sita en Camiño de Anugueiro, 
nº 4, Vilanova.
Logo de ver o informe favorable do arquitecto técnico municipal do 27/12/2018.
Logo de ver o informe do servizo de xestión tributaria e recadación do 02/01/2019 
de inexistencia de débedas coa Facenda municipal.
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita polo interventor accidental o 
02/01/2019.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación, e 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 ou etnográfico na 
realización das obras de reposición de pizarra da cuberta de vivenda sita en Camiño 
de Anugueiro, nº 4, Vilanova, a efectos da bonificación no 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 ou 
etnográfico na realización das obras de reposición de pizarra da 
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cuberta de vivenda sita en Camiño de Anugueiro, nº 4, Vilanova, a 
efectos da bonificación no ICIO.

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 das resolucións da Alcaldía dende o núm. 819/18 
ata o núm. 866/18 e da acta da Xunta de Goberno Local de 14 de 
decembro 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. 819/18 ata o núm. 866/18 e da acta da Xunta de Goberno 
Local de 14 de decembro de 2018.

2.- Dación de contas das sentenzas recibidas nos seguintes 
procedementos: 216/2017 e 4312/2017. 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedementos 216/2017, e 
4312/2017, cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros.

3º)  ROGOS E PREGUNTAS

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
dúas preguntas e un rogo que facer, que a primeira pregunta é sobre o 
edificio do antigo Xulgado xa que o outro día volveu a saltar a alarma 
porque parte da cuberta de lousas derrubouse sobre a rúa Pérez Lista, que 
non é a primeira vez que sucede e Riada leva xa tempo interesándose pola 
situación na que se atopa o traspaso do seu uso, dependente da Consellería 
de Xustiza e que podería resolver carencias do Concello en materia de 
asistencia social e asociacións dos veciños, que a Riada lle preocupa que o 
necesario traspaso se faga cando o deterioro do edificio sexa xa incorrixible 
o que levaría a maiores gastos para poder dispor del, e pregunta si ante esta 
nova desfeita fixo o grupo de Goberno algunhas recentes xestións para 
recuperalo e si pagou o Concello os gastos derivados desta última 
reparación.
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Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que efectivamente despois da 
xestión que fixo persoalmente cos responsables da Consellería de 
Vicepresidencia, xa en novembro chegou ó Concello un documento de 
cesión, que aceptar esa cesión ten un trámite e que ó miralo o Secretario viu 
que se precisaban informes técnicos para facer unha valoración, pois 
segundo sexa a valoración depende quen vaia tomar o acordo de aceptación, 
si a Xunta de Goberno Local ou o Pleno, que se lle pediu un informe nese 
sentido ó arquitecto municipal, que se fixo ese informe e nese tempo 
chegaron as vacacións polo que para o caso de que teña que vir ao Pleno 
virá á sesión de febreiro e senón neste mes por Xunta de Goberno Local 
aceptarase a cesión dese edificio. Prosegue dicindo o alcalde que nestes 
próximos días vaise a render unha visita ao interior do edificio para encargar 
un proxecto e ver dúas cuestións que interesan de entrada, que son situar alí 
á Policía Local e ver como está a vivenda para poñela a disposición dos 
servizos sociais para dedicala a aquelo que consideren necesario. Di o 
Alcalde que o primeiro problema é resolver a accesibilidade, tanto á planta 
principal, que xa hai escaleiras, como aos pisos e que evidentemente haberá 
que poñer un ascensor, que as lousas comezaron a caerse cando xa estaban 
pendentes de que chegara o documento, e entón arranxounas o Concello 
pois non tiña sentido abrir un expediente a alguén que te vai a ceder o 
edificio, que entende que neste mes quedará resolto o tema e ese edificio 
será xa propiedade municipal.

Di o señor García Yáñez que se alegra polas xestións realizadas se o final 
dan os froitos que se pensan recoller.

Di o señor Alcalde que foron bastantes complexas sobre todo porque o 
edificio o fixo no seu día o Ministerio de Xustiza, que despois traspasou á 
Xunta todo o sistema xudicial pero non traspasou edificio por edificio coa 
documentación ou expediente de cada edificio, polo que foi moito máis 
problemático pero que houbo compromiso por parte dos responsables para 
darlle unha solución e ó final a solución está aí.  

Segue o señor García Yáñez no uso da palabra para, seguindo coas 
preguntas, dicir que a seguridade nocturna é un tema recorrente de 
preocupación entre os veciños e máis cando hai escasos dias se producen 
actos de violencia con graves consecuencias contra as persoas, así na 
semana antes do nadal apuñalaron a un rapaz na rúa Pescadores e na noite 
de fin de ano na rúa Abdón Blanco desfixéronlle a cara a outro rapaz, que 
Riada é consciente de que a seguridade cidadá depende de múltiples 
factores, sendo o principal a actuación preventiva dos corpos policiais e 
pregunta se tivo en conta o Concello as festividades de nadal para reforzar o 
servizo policial.
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Contéstalle o señor Alcalde que a seguridade cidadá é responsabilidade, 
neste caso, da garda civil, pero que el cre que estaba perfectamente 
organizado, como así llo dixo o responsable da Policía Local, e controlado, 
que non se pode evitar a pelexa puntual que iso é imposible evitalo pois non 
vai a haber un policía ou un garda civil en cada esquina, que el non cre que 
O Barco sexa precisamente unha poboación onde realmente dea medo saír á 
rúa, nin de noite nin de día, que o resumo que lle fixo o responsable da 
Policía Local, sobre a noite de fin de ano, foi que fora unha noite tranquila 
aínda que non sabe si estaba ao tanto desa pelexa. Di o Alcalde que cada vez 
que se reúne a Xunta Local de Seguridade cos datos que se poñen enriba da 
mesa sobre índices de delincuencia, pelexas, etc., os profesionais din que 
estamos moi por debaixo de todas as medias, da nacional, da galega, incluso 
da media da Provincia de Ourense, e que iso non quita que non se preocupe 
o grupo de goberno cando hai un incidente e que lle volverá a preguntar á 
Policía Local por estes dous casos porque a el non lle pasaron informes 
sobre iso.

Di o señor García Yáñez que igual a Policía non se deu conta porque non a 
avisaron, que el non lle bota a culpa á Policía que soamente pregunta si se 
reforzou dalgunha forma o sistema de seguridade nun período onde hai 
múltiples incidencias alcohólicas.

Di o señor Alcalde que a clave está na coordinación que se teña coa Garda 
Civil, que é certo que unha fin de semana normal pode haber incidentes 
importantes pero que o normal é que estean as patrullas no Barco e non 
estean noutros puntos e que evidentemente ese día había coordinación coa 
Garda Civil, que pensa que axentes había bastantes, pero que non pode dicir 
máis porque tampouco ten máis datos.

Volve a facer uso da palabra o señor García Yáñez para dicir que el segue 
insistindo que non é culpa da Policía, que só quería saber se se reforzara o 
servizo previndo que serían unhas datas axitadas en torno á noite, igual que 
se reforzan os servizos no verano ou nas festas do Cristo, que é cando se 
producen máis aglomeracións nas que se consume bebidas alcohólicas. 
Remata o concelleiro dicindo que roga que nos actos lúdicos-festivos que o 
Concello fai polas rúas, por exemplo na Cabalgata de Reis, se avise un día 
ou dous antes da necesaria retirada de vehículos xa que é habitual avisar o 
mesmo día xa que de ser fin de semana a xente deixa o coche e non se 
localiza porque igual vaise fóra do Barco.

Di o señor Alcalde que normalmente a Policía ó entrar na base de datos de 
Tráfico sabe quen é o dono do vehículo e si alguén non o quita búscano ou 
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chámano e en último caso sempre queda a opción da grúa. Di que lle parece 
razoable que os carteis de non aparcar durante un día concreto, se poñan 
dous días antes.

Pide a palabra o señor Moldes Gómez quen, unha vez concedida, di que  
recibiron queixas de veciños da rúa Lamas Carvajal sobre o ruído da central 
que cre que segue sendo de Telefónica.

Di o señor Alcalde que é de Telefónica, que efectivamente viñeron os 
veciños o luns a poñer en coñecemento do Concello que cambiaran o 
xerador ou algo dentro que non sabían o que pero que o ruído era espantoso, 
que o martes as oito e cuarto da mañá xa foi a Policía a facer unha medición 
e comprobaron que superaba o límite permitido en 7,9 decibelios, que 
loxicamente intentarase facer outra medición mañá venres pola noite. Di que 
dende a Alcaldía xa se mandou abrir un expediente, que iso hai que corrixilo 
porque teñen razón os veciños.

Segue o señor Moldes Gómez no uso da palabra e di que segue habendo 
moita sucidade dos cans nas rúas, en concreto nas rúas Cantón, Río Galir, 
Rosalía de Castro, por citar algunhas.

Di o señor Alcalde que é un tema no que se mellorou moito pero chégase a 
un punto onde quedan os residuais, que a cada parte que trae a Policía 
pónselle unha multa ó infractor. Di que hoxe foi co aparellador pola praza 
do Sagrado polo problema do aparcamento nesa zona e intentar resolvelo 
con mobiliario urbano impedindo que se aparque alí, e que xusto ó subir as 
escaleiras da praza había un recipiente de plástico con comida que pon alí 
para os gatos unha señora con toda a súa boa vontade e a que xa se lle 
chamou a atención por parte da Policía, que os donos dos cans pediron un 
terreo para podelos soltar e se fixo, tamén se compraron uns xogos e cando 
foi a Brigada a poñelos non se podía entrar porque o terreo estaba cheo de 
defecacións, e iso non é normal, non se pode poñer a desculpa de que a 
papeleira estivera chea, iso é un problema de conciencia cidadá, ó final  
houbo que limpar todo e vaise a colocar un cartel para que se 
responsabilicen os donos dos cans e o grupo de Goberno está detrás deste 
tema pero, como xa dixo antes, é un tema de conciencia cidadá.

Di o señor Moldes Gómez que como saberá o señor Alcalde alí na Praza do 
Sagrado patínase moito.

Di o señor Alcalde que iso depende do tipo de sola do zapato que se leve 
posto, que alí se lle botou un produto especial e aínda non sabe si dará 
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resultado, que na Praza Maior limpouse todo a presión e si iso dá problemas 
haberá que limpala todos os anos tamén,.       

E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 19:56 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez
Adx. á Secretaría
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 7 DE MARZO DE 2019

Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 8 de marzo de 2019, 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 edís que integran os seguintes grupos políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez
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
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro

Grupo Municipal do 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. 

Declarado aberto o acto polo Sr. alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, o Sr. Alcalde pide desculpas aos 
concelleiros e concelleiras debido a uns erros producidos na convocatoria da 
sesión produto da informática, do que se derivará que se retire o punto 2º da 
orde do día.

O Sr. Alcalde expón que en datas recentes faleceu o exconcelleiro Don Luis 
Ramos Álvarez e que el e toda a Corporación súmase ó pésame para que se 
lle traslade familia e amigos do falecido. 
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O sr. García Yáñez fai uso da palabra para dicir que tamén se debe trasladar 
o pésame á familia e amigos do exconselleiro barquense faleceu outro 
exconcelleiro, Sr. Gustavo Gómez Novoa, e que por deferencia á familia 
tamén se debería enviar as condolencias, aínda que non estea de acordo coas 
súas posturas políticas. O Sr. Alcalde di que se lle adiantou o concelleiro 
pois logo do primeiro pésame procedería con este segundo e en calquera 
caso tamén o estende a toda a Corporación e que a xente que traballou por 
este pobo, independentemente das ideas que teña, hai que recoñecerllo. O 
Alcalde di que conste en acta o sentir unánime da Corporación e se lle 
traslade o pésame deste Concello, de forma unánime ás familias dos dous 
falecidos.

Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día.

1º Aprobación da acta do Pleno da sesión celebrada o día 7 de febreiro 
de 2019. 
   
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 7 de febreiro de 2019, ao non formularse 
algunha observación, a devandita acta resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión.

2º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición 
presentada polo Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativa ao Hospital 
Comarcal de Valdeorras.

Fai uso da palabra o Sr. Alcalde para explicar  que este punto queda fóra da 
orde do día, debido a que este asunto xa foi tratado e resolto na anterior 
sesión.

3º  Proposición da Alcaldía relativa á aprobación do proxecto de obra 
para a urbanización da Rúa Ferrol.    

O Sr. Alcalde explica que é preciso ratificar a súa urxencia e entrada en 
vigor. Posto que esta era unha obra que se incluía todos os anos nos Plans 
adicionais dos Plans Provinciais, pero debido a última conversa entre o Sr. 
Alcalde e o presidente da Deputación de Ourense no mes de agosto de 2018, 
este último comprometeuse a incluíla no orzamento da Deputación 
Provincial de Ourense, e así aparece reflectido no orzamento do ano 2019 
polo importe de 54.500,00 euros.
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O Sr. Alcalde di que pensaba que a obra ía ser executada pola Deputación 
Provincial, debido a que está no seu orzamento, pero que fai uns días a 
Deputación enviounos un escrito informando de que será unha subvención 
nominativa para o Concello e que por tanto hai que remitir unha serie de 
documentación entre a cal atopase o proxecto aprobado, con data limite de 
11 de marzo de 2019 e que por ese motivo non puido ser este asunto 
obxecto de ditame. Ademais o Sr. Alcalde informa de que a copia do 
proxecto obra en mans da Deputación, debido a que o entregou el 
persoalmente na mesma, que a subvención aínda non está concedida 
formalmente porque hai que remitir toda esa documentación en primeiro 
lugar, e despois da súa remisión a Deputación dará contestación ao Concello 
concedéndolle a subvención polo que, debido a que o proxecto e o 
investimento de 54.500,00€ non está incluído nos orzamentos e o 
interventor da Corporación non pode xerar crédito, cómpre que o proxecto 
se aprobe en pleno e que de estar incluído nos orzamentos municipais ou de 
estar xa concedida a subvención sería competencia da Alcaldía a aprobación 
do proxecto.

O Sr. Alcalde propón a ratificación da inclusión do asunto na orde do día da 
sesión o que se ratifica por unanimidade de tódolos membros.

O Sr. Alcalde abre o debate sobre o asunto concedéndolle  a palabra en 
primeiro lugar o portavoz do grupo Mixto D. Félix García Yáñez. 
Este concelleiro fai uso da palabra para dicir que manifesta que lle preocupa 
que ultimamente estase a converter en costume tratar os asuntos no Pleno 
directamente sen pasar previamente polo ditame da correspondente 
comisión informativa pertinente, tamén manifesta a súa preocupación 
porque este proxecto o tratar da reforma dunha rúa, debería ser dado a 
coñecer ós veciños da mesma, para que tivesen información do e que 
puideran aportar a súa opinión a propostas de modificacións que consideren 
convenientes. O Sr. García Yáñez prosegue no exercicio da palabra para 
dicir que na rúa Ourense  tres meses despois da finalización da obra houbo 
que levantar a rúa de novo, posto que se esqueceron do sistema de rede de 
sumidoiros e reitera que se debe ter coidado na información que reciben o 
resto de grupos políticos e que a el gustaríalle que cando se modifica unha 
rúa que os veciños opinasen sobre o proxecto inicial da mesma e que se 
tivesen reunións con eles para opinar sobre como queda mellor o proxecto 
final. Tamén manifesta que devanditos proxectos non só deben informarse 
aos veciños senón tamén á sociedade, para facer as rúas máis accesibles e 
adaptadas á sociedade e con mellores servizos para esta e para a súa 
convivencia. Ademais anuncia que van votar a favor do proxecto, debido a 
que non van desperdiciar 54.000,00 euros achegados pola Deputación, pero 
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reitera que o procedemento sería máis democrático se existise maior 
participación dos veciños.

O Sr. Alcalde concédelle a palabra ao voceiro do Partido Popular o Sr. 
Moldes Gómez, quen fai uso dela para dicir que en primeiro lugar desexa 
pedir desculpas pola ausencia sobrevida no Pleno anterior, por mor de 
motivos persoais. O Sr. Moldes Gómez comunica que o voto do seu partido 
será favorable, pero que deben ter en conta o manifestado no informe 
técnico do proxecto, o cal literalmente di " Las obras se ejecutarán bajo 
dirección facultativa competente, además serán realizadas por personal 
especializado, tomando todas las medidas de seguridad y salud necesarias de 
acuerdo con la legislación vigente. Deberá coordinarse con las empresas de 
servicios la posibilidad de eliminación de los cruces aéreos existentes. 
Durante la realización de las obras se dará cumplimiento a la normativa 
sobre producción y gestión de residuos".

Retoma a palabra o Sr. Alcalde para recordar que este tema foi a comisión 
de obras durante os tres ou catro anos anteriores como proxecto 
complementario da obra de plan provincial, que non ten inconveniente en 
que cando se fagan obras importantes comuníqueselle aos veciños, como 
ocorreu con outros proxectos importantes. O Sr. alcalde tamén manifesta 
que é a primeira vez que lle escoita dicir ao Sr. García Yáñez que neste tipo 
de proxectos debe haber unha reunión cos veciños, pero que toma nota e 
tentará facelo a partir de agora, aínda que considera que este tipo de 
proposicións teñen fins electoralistas e que se terán en conta todas as 
consideración que se acordaron dos informes técnicos.

O Sr. Alcalde aclara que o procedemento do proxecto será o seguinte: en 
canto chegue a concesión da subvención e se xere crédito sacarase a obra a 
concurso, unha vez finalizada a adxudicación e asínese o contrato, ao día 
seguinte nomearase un director de obra, ese director de obra debe aprobar o 
plan de seguridade e saúde presentado pola empresa adxudicataria e que este 
procedemento, séguese en todas as obras e a pesar disto ás veces, a metade 
de obra corríxense defectos da mesma, e que sempre se escoita aos veciños, 
e que estas aclaracións formuladas son para os membros da Corporación e 
para o público asistente, ao que lle agradece a súa asistencia.

Prosegue o alcalde dicindo que cre recordar que o proxecto da rúa Ourense 
non foi pagado con fondos da Deputación, senón do Plan E, aínda que non o 
podería asegurar, que recorda que houbo un fallo no proxecto e que cando se 
encarga un proxecto destas características o técnico redactor fala cos 
responsables da empresa da auga e o dito por estes últimos non sempre é o 
que hai baixo terra. O Sr. Alcalde remarca que o importante e que o 
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proxecto vai saír e que ao barrio de Calabagueiros soamente lle quedaría por 
urbanizar a rúa Calabagueiros co entroncamento río Cigüeño, o que a día de 
hoxe non se pode realizar.

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

ACORDAMOS:

Primeiro: aprobar o proxecto de obra“  Urbanización da rúa Ferrol ”,  
redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos don  Manuel 
Sánchez Lagarejo, cun orzamento de execución por contrata de 54.500 
euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído, e declarar:
A. Que  o proxecto 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.

B. Que o proxecto é conforme ca ordenación urbanística aplicable e 
dispón de todas as autorizacións sectoriais esixibles.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL

Di o sr alcalde que se presentaron dúas mocións de contido político ou de 
control, ambas as dúas sobre o día 8 de marzo. A primeira presentada polo 
portavoz do Grupo mixto, D Félix García Yáñez e que por tanto 
correspóndelle a el a lectura da mesma.

1ª Moción presentada polo Grupo Mixto (Riada Cidadá) relativa ao 
apoio á 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 para expoñer a importancia e 
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urxencia da moción dicindo o voceiro que se debe a que mañá é o día 
internacional da muller, ademais informa de que o pasado mes liberouse a 
partida orzamentaria do Pacto de Estado sobre violencia machista 
correspondente aos concellos, desta partida de vinte millóns de Euros 
correspóndelle ao Concello do Barco 19.228,00€ en base á súa poboación e 
para recibilos é necesario presentar un proxecto de intervención antes do 30 
de xuño, aínda que a cantidade sexa escasa é un punto de partida para 
concienciar e traballar contra o maltrato machista. O concelleiro manifesta 
que ao ser hoxe 7 de marzo, e existir un pleno por diante, o de abril, e que 
este asunto é de moita importancia e urxencia, o seu grupo presenta a 
seguinte moción.

A moción presentada di literalmente:

"MOCIÓN AO  PLENO DO CONCELLO DE O BARCO DE 
VALDEORRAS

D. Félix García Yáñez, con DNI 33213703R, en nome do grupo municipal 
RIADA CIDADÁ do Concello de O Barco de Valdeorras vén formulada 
para a súa aprobación a seguinte MOCIÓN EN APOIO DA FOLGA 
FEMINISTA DO 8 DE MARZO,  en base a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O próximo 8 de Marzo, día Internacional da Muller, o movemento feminista 
convoca unha folga xeral de mulleres, apoiada por organizacións e 
colectivos políticos, sociais e sindicais. 

Convocatoria de denuncia fronte ás desigualdades, as discriminacións e as 
violencias estruturais que sofren máis da metade da poboación. Unha folga 
feminista contra dun sistema patriarcal que permite que a discriminación das 
mulleres alcance niveis de gravidade que fai ineludible tomar as rúas, as 
institucións e os centros de traballo para demostrar que sen elas o mundo se 
para. 

Desigualdades que por unha parte son evidentes pero que tamén se dan máis 
sutilmente. Cabe destacar a fenda salarial ente xéneros: o 22% menos nos 
ingresos das mulleres, a precariedade, o teito de cristal profesional, o acoso 
e violencia no ámbito laboral, ou discriminación no que atinxe ao cobro das 
xubilacións. Desigualdades que afectan ao 65% da poboación mundial. E 
que se agrava en España ao recaer maioritariamente sobre as mulleres ao 
traballo dedicado aos fogares, ao coidado e a reprodución, que representa o 
53% do Produto Interior Bruto (PIB). Traballos que deberían estar atendidos 
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polos servizos públicos e que desta maneira se aforra o raquítico Estado do 
Benestar español.

Por iso compre mellorar as condicións laborais das mulleres, loitar conta das 
discriminacións, promover e incrementar medidas de conciliación e 
corresponsabilidade, existir recursos e medidas para loitas conta da 
violencia machista, transformar a economía para un reparto xusto de 
emprego, o traballo dos coidados e a requeza, recoñecer o dereito das 
mulleres a decidir sobre os seus corpos.

Compres seguir a rexeitar a inaceptable realidade dos asasinatos de mulleres 
e erradicar a violencia sistemática sobre a súa vida.

Compre oporse á expansión dos ventres de aluguer, que é unha nova fonte 
de explotación neoliberal das mulleres pobres.

Compre erradicar a misoxinia que recorre a cultura e a ciencia. Actividades 
nas que as mulleres apenas existen. Invisibilidade na narración dos feitos 
históricos e avances científicos. 

Vai un ano no noso país, levábase a cabo unha folga feminista (de coidados, 
de consumo, estudantil e laboral), co obxectivo de visibilizar que se detén o 
traballo produtivo e reprodutivo de mulleres  e reivindicar a igualdade real.

Os motivos para sumarse á folga sobran. Por iso é preciso denunciar as 
desigualdades, discriminacións e violencias. É preciso reivindicar un novo 
modelo social.

non podemos consentir retrocesos e ameazas expresas como os que estamos 
a ver nestes momentos, onde as mulleres e os seus dereitos son empregados 
como moeda de cambio. O machismo e a misoxinia son transversais e é o 
feminismo a maior forza para loitar contra dese retroceso social. Porque a 
igualdade tamén debe rexer a acción política para avanzar nunha sociedade 
máis igualitaria e inclusiva. É unha cuestión esencial que nos concirne a 
todas e todos.

Por todo o exposto propoñemos ao Pleno de o Concello de O Barco para a 
súa aprobación os seguintes 

ACORDOS:
1. Apoiar activamente a Folga Feminista do día 8 de Marzo, así 

como as reivindicación e acción convocadas co mesmo obxectivo 
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que a folga, facilitando os medios necesarios e dispoñibles para 
iso.

2. Adoptar as medidas necesarias para garantir o exercicio do 
dereito de folga par parte de tódalas mulleres traballadoras 
municipais que se sumen á reivindicación. 

3. Colocar no Concello a bandeira feminista como acto simbólico 
de apoio a folga e as reivindicacións das mulleres.

por todos os dereitos, por todas as mulleres: folga feminista.

o Barco a 20 de febreiro de 2019
RIADA CIDADÁ   ".

O Sr. Alcalde concédelle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do 
Partido Popular D. Arsenio Moldes Gómez, o cal manifesta que o seu grupo 
votará a favor da moción e que un dos grandes retos para os próximos anos 
é a conciliación da vida persoal, laboral e familiar e a corresponsabilidade 
no ámbito doméstico e familiar, as desigualdades nas tarefas do fogar e 
domésticas constitúen uno de los grandes obstáculos para a participación, 
permanencia e promoción  das mulleres na esfera laboral. Ademais 
manifesta que a conciliación é un problema que debe ser resolto tanto por 
homes como por mulleres así como facilitado e impulsado polas 
Administracións, e que é preciso apoiar a presenza das mulleres en todas as 
esferas da sociedade así como nos postos de decisión e influencia, e 
distintos ámbitos laborais. Non se pode esquecer na manifestación a 
desigualdade existente entre homes e mulleres na violencia de xénero, e que 
é preciso o apoio tanto de homes como de mulleres para fomentar a 
igualdade.

O Sr. Alcalde concédelle a palabra ao concelleiro de servizos sociais o Sr. 
Saavedra, o cal  fai uso dela para dicir que o seu grupo está de acordo co que 
se di na moción pero que o Concello non dispón de bandeira feminista, pero 
se a facilitan non existirá problema en poñela no balcón xunto coas demais.

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

1. Apoiar activamente a Folga Feminista do día 8 de Marzo, así 
como as reivindicación e acción convocadas co mesmo obxectivo 
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que a folga, facilitando os medios necesarios e dispoñibles para 
iso.

2. Adoptar as medidas necesarias para garantir o exercicio do 
dereito de folga par parte de tódalas mulleres traballadoras 
municipais que se sumen á reivindicación. 

3. Colocar no Concello a bandeira feminista como acto simbólico 
de apoio a folga e as reivindicacións das mulleres.

Rematado este asunto procédese a estudar a segunda moción presentada,

2ª Moción presentada polo Grupo Municipal do PSdG-PSOE relativo 
ao apoio á 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 
concelleiro de servizos sociais D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana, 
quen dá lectura da Moción presentada, que copiada literalmente di:

"MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DAS 
MULLERES,  PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E 
POSTERIOR APROBACIÓN POLO  PLENO DO CONCELLO DE O 
BARCO DE VALDEORRAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

8 DE MARZO. O TEMPO DAS MULLERES, AVANCE SEN 
RETROCESO. VALDEORRAS CON VOZ DE MULLER.

No Día Internacional das Mulleres, 8 de Marzo, o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de O Barco de Valdeorras aposta firmemente pola 
defensa dos dereitos, a liberdade e a seguridade das mulleres. 

Sabemos que as políticas públicas de igualdade son o instrumento para 
mellorar, non só as vidas das mulleres senón de toda a cidadanía. Porque 
cando avanzan as mulleres, avanza a sociedade e a democracia.

O PSOE está comprometido co cambio social que impulsa o feminismo. 
Non poderá haber verdadeira transformación se non se conta de maneira 
esencial coas mulleres, coa súa participación e contribución. Por iso e coa 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000131A000X9P8J7U5F7W1

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  11/03/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  11/03/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  11/03/2019 13:04:14

DOCUMENTO: 20190078240

Fecha: 11/03/2019

Hora: 13:04



10

igualdade como alicerce, abandéiramos xunto ao movemento feminista 
todas as conquistas para as mulleres en España.

O 8 de marzo de 2018 supuxo un fito histórico no noso país. As mulleres, 
acompañadas de moitos homes, alzaron a súa voz contra o machismo 
imperante. Demostraron a súa forza, sen posibilidade de volta atrás. 

Desde o pasado mes de xuño  contamos cun Goberno que, recollendo ese 
espírito do 8M, sitúa a igualdade como un asunto transversal na axenda 
política. Un Goberno que a defende, afianzando os avances logrados, fronte 
a aqueles posicionamentos políticos que pretenden eliminalos. E reafírmase 
na necesidade de seguir desenvolvendo políticas feministas desde todos os 
Ministerios porque as mulleres son discriminadas en todos os ámbitos.

Entre eles, é no laboral onde se produce unha das maiores desigualdades que 
viven as mulleres. Sen independencia económica non hai liberdade 
posible. Para loitar contra a brecha salarial, a precariedade   e a 
discriminación no acceso ao emprego e a promoción profesional, o Goberno 
impulsou unha proposición de Lei de Igualdade Laboral do PSOE que 
contribuirá a erradicalas. 

Na desigualdade entre sexos está a raíz da violencia de xénero que no noso 
país acabou coa vida de 984 mulleres desde 2003, cando se comezan a 
contabilizar os asasinatos machistas.  Para acabar con ela son necesarios 
instrumentos específicos, como a Lei de Violencia de Xénero, que foi 
pioneira en Europa. Tentar confundila coa doméstica é devolvela ao espazo 
privado, invisibilizando o seu carácter machista, en lugar de considerar a 
protección das mulleres e os seus fillos e fillas un asunto de toda a 
sociedade. Para o Goberno a violencia de xénero é o principal problema do 
noso país. Por iso, a posta en marcha do Pacto Contra a Violencia de Xénero 
foi unha prioridade, que se plasmou no Real Decreto Lei de Medidas 
Urxentes, aprobado o pasado 3 de agosto, que inclúe importantes melloras 
respecto da situación das vítimas e os seus fillos e fillas.

As mulleres sofren outras violencias polo feito de ser mulleres, como a 
sexual, cuxa tipificación na normativa española está a revisar o Ministerio 
de Xustiza, co obxectivo de establecer sen ambaxes que “Se unha muller 
non di si, todo o demais é non”. Ademais, impulsouse unha lei para a 
formación en perspectiva de xénero dos operadores xurídicos.
A prostitución e a explotación sexual tamén son violencia machista, que 
cosifica e mercantiliza ás mulleres. No noso país, as cifras son terribles. O 
Goberno, lonxe de manterse indiferente, traballa nunha lei que a aborde de 
maneira integral, seguindo o modelo abolicionista de países como Suecia.
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As mulleres teñen que elixir a súa maternidade libremente, por iso non 
permitiremos que se poña en risco o dereito ao aborto. E por iso, o Goberno 
devolveu a todas as mulleres o acceso á reprodución asistida 
independentemente da súa orientación sexual ou o seu estado civil.  

O Partido Socialista rexeita a xestación por substitución, eufemismo de 
ventres de aluguer, porque socava os dereitos das mulleres, en especial das 
máis vulnerables, mercantilizando os seus corpos e as súas funcións 
reprodutivas. O Goberno perseguirá ás axencias que ofrecen cada ano por 
centos de familias españolas esta práctica a propósito de que está prohibida 
no noso país. 

Avanzar cara á igualdade é unha responsabilidade que nos interpela 
individualmente e como sociedade. E que tamén obriga a todas as 
Administracións, desde a estatal até a local. Unha das primeiras medidas 
adoptadas polo Goberno foi precisamente devolver as competencias en 
materia de igualdade aos Concellos, os máis próximos á cidadanía. E 
duplicar a súa partida orzamentaria vinculada ao Pacto de Estado. 

O Partido Socialista apoia a iniciativa de folga e paros propostos polo 
movemento feminista e polos sindicatos para o día 8 de Marzo,  e insta aos 
demais Grupos Municipais e aos e as traballadoras a sumarse a esta medida 
de concienciación e reivindicación ante a situación de desigualdade que 
viven as mulleres neste país.

Porque a pesar das conquistas, aínda persisten discriminacións que impiden 
ás mulleres participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da 
sociedade, desde o Grupo Municipal Socialista instamos aos demais Grupos 
Municipais do Concello de O Barco de Valdeorras á aprobación polo Pleno 
dos seguintes 

ACORDOS:

1.- Todos os Grupos Municipais sumámonos á iniciativa do movemento 
feminista e dos Sindicatos, de convocatoria de folga e paros NO DÍA  8 DE 
MARZO e animamos aos e as traballadoras a sumarse a eles, como unha 
medida de concienciación  e reivindicación sobre a necesidade de que as 
mulleres, como lles corresponde, participen en igualdade de todos os 
espazos da sociedade.
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2,- Desde o Concello facer un chamamento para o dia 8 de Marzo as 12 da 
mañá a concentrarnos na praza do Concello, invitando a toda a poboación, 
asociacións e colectivos para visivilizar este día e o compromiso do Barco 
na loita polos dereitos das mulleres.   

2.- O Pleno do Concello de O Barco de Valdeorras solicita aos Grupos 
Parlamentarios representados no Congreso dos Deputados a aprobación 
dunha Lei de Igualdade Laboral, así como dar traslado deste acordo aos 
Grupos Parlamentarios no Congreso dos Deputados.

3.- Todos os Grupos Municipais comprometémonos a traballar polo avance 
da sociedade cara á igualdade de xénero, rexeitando calquera retroceso en 
dereitos e liberdades para as mulleres.
 
4. Todos os Grupos Municipais nos comprometemos á elaboración e 
presentación para a súa aprobación dun Plan de Igualdade específico para os 
traballadores e traballadoras do Concello, no que figuren as diferentes 
medidas a adoptar para eliminar calquera discriminación de xénero e 
contemple as medidas que se consideren ao obxecto de facilitar a 
conciliación da vida laboral. 

En O Barco de Valdeorras a 27 de Febreiro de 2019  

O Portavoz do Grupo Municipal Socialista".

O Sr. Alcalde dá por comezado o debate, concedéndolle a palabra ao 
voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, quen di que a moción do 
Grupo Municipal PSdeG-PSOE e a presentada polo seu grupo coinciden en 
espírito e os acordos a excepción do relativo á bandeira pero que quere facer 
unha obxección ó Grupo Municipal PSdeG-PSOE posto que a súa Moción 
foi presentada por un home habendo mulleres concelleiras no Grupo 
Municipal e lle parece máis correcto que o tivera feito unha muller.

O Sr. Alcalde fai uso da palabra para dicir que os problemas da 
desigualdade de xénero desaparecerán cando o xénero masculino asuma 
fielmente a igualdade de xéneros, e que o concelleiro responsable é de 
xénero masculino e por iso defendeu a Moción e que o Grupo Municipal 
PSdeG-PSOE avoga por que os homes defendan a igualdade de xénero.

Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete edís asistentes, acorda:
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1.- Todos os Grupos Municipais sumámonos á iniciativa do movemento 
feminista e dos Sindicatos, de convocatoria de folga e paros NO DÍA  8 
DE MARZO e animamos aos e as traballadoras a sumarse a eles, como 
unha medida de concienciación  e reivindicación sobre a necesidade de 
que as mulleres, como lles corresponde, participen en igualdade de 
todos os espazos da sociedade.

2,- Desde o Concello facer un chamamento para o dia 8 de Marzo as 12 
da mañá a concentrarnos na praza do Concello, invitando a toda a 
poboación, asociacións e colectivos para visivilizar este día e o 
compromiso do Barco na loita polos dereitos das mulleres.   

2.- O Pleno do Concello de O Barco de Valdeorras solicita aos Grupos 
Parlamentarios representados no Congreso dos Deputados a 
aprobación dunha Lei de Igualdade Laboral, así como dar traslado 
deste acordo aos Grupos Parlamentarios no Congreso dos Deputados.

3.- Todos os Grupos Municipais comprometémonos a traballar polo 
avance da sociedade cara á igualdade de xénero, rexeitando calquera 
retroceso en dereitos e liberdades para as mulleres.
 
4. Todos os Grupos Municipais nos comprometemos á elaboración e 
presentación para a súa aprobación dun Plan de Igualdade específico 
para os traballadores e traballadoras do Concello, no que figuren as 
diferentes medidas a adoptar para eliminar calquera discriminación de 
xénero e contemple as medidas que se consideren ao obxecto de facilitar 
a conciliación da vida laboral.

2º) DACIÓN DE CONTAS:

1.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 1 do ano 
2019 ata o núm. 195 do ano 2019 e das acatas da Xunta de Goberno 
Local de 11, 18 e 25 de xaneiro de 2019.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 1 do ano 2019 ata o número 195 do ano 2019 e das acatas da Xunta 
de Goberno Local de 11, 18 e 25 de xaneiro de 2019.

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
unha pregunta relativa a resolución 1/2019 relativa a adxudicación do cine 
comercial a empresa SUPERNOVA ASISTENCIAS S.L.U., e que na parte 
resolutiva do acordo no figura que "a empresa adxudicataria deberá abonar 
un canón de dous euros por entrada".  
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O Sr. Alcalde responde que no é preciso posto que a empresa adxudicataria 
debe cinguirse ao prego de cláusulas administrativas e á oferta que 
presentou.

 O Sr. García Yáñez manifesta que a empresa SUPERNOVA 
ASISTENCIAS S.L.U. está relacionada coa Trama Gürtel e manifesta de 
que a pesar de que non existen motivos para non permitir a súa participación 
lle causa inquietude a adxudicación e que ocorreu algo similar coa 
adxudicación do servizo da auga nos anos 90 e que lle gustaría que cando se 
realiza unha adxudicación se investigue quen é o adxudicatario.

O Sr. Alcalde manifesta o risco existente na adxudicación dos distintos 
contratos sobre a execución posterior, que xa tiñan coñecemento da relación 
da empresa adxudicataria co procedemento xudicial citado e que non vai 
defender a empresa en cuestión, pero que polo momento non existe ningún 
problema coa empresa adxudicada, e que o Concello debe cinguirse á 
legalidade existente, e que aínda non saíu sentenza sobre a mencionada 
empresa, e que o día que se presentou cumpría con todos os requisitos legais 
para participar no concurso e foi a oferta mais vantaxosa dende o punto de 
vista económico para o Concello e que respecto a adxudicación da auga di o 
alcalde que cre recordar que a concesión foi para a empresa Cadagua e esta 
posteriormente subrogou a BEGAR. 

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
unha pregunta sobre a resolución 20/2019 referida aos gastos do Pregón da 
Festa do Botelo 2019, preguntando si existe desagregación da mesma, e que 
faltan facturas por presentar referenciadas a devandita Festa.

Responde a concelleira de cultura a Sra. Pizcueta Barreiro, que di que non 
existe desagregación e esa é a minuta cobrada pola persoa que veu realizar o 
pregón, referente o resto de facturas pendentes aínda non obran nas súas 
mans. 

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
unha pregunta sobre a resolución 182/2019 referida a unha sanción da 
Conferencia Hidrográfica por importe de 540,00 euros por danos 
ocasionados no dominio público  hidráulico, e solicita coñecer cal foi o dano 
e que lle gustaría que os veciños non paguen demais pola incompetencia.

Responde o Sr. Alcalde que tamén gustaríalle coñecer os danos, que a 
Confederación Hidrográfica abriu un expediente o Concello do Barco polo 
vertido de Fervenza, o cal tras unha investigación resulta que non estaba 
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autorizado e que o Consorcio de Augas preparou a documentación para a 
autorización do mesmo, a cal xa foi enviada pero aínda non se produciu a 
concesión da mesma e a sanción está pagada para evitar que reteñan os 
ingresos percibidos da participación de ingresos do Estado e o pago de 
xuros.   

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
unha valoración relativa a resolución 194/2019 referida a aprobación do 
plan normativo do Concello do Barco de Valdeorras para o ano 2019 e di 
que aínda que saben que todos os anos débese aprobar o plan normativo, 
considera que o citado Plan debería facer referencia as taxas e non outro tipo 
de modificacións de ordenanzas posto que é un ano electoral, e non sabemos 
quen vai gobernar o Concello, e considera que non deberían figurar no plan 
normativo de 2019 o regulamento da piscina municipal nin regulamento do 
rexistro electrónico. 

O sr. Alcalde di que a normativa vixente establece que a principios de ano 
debe formularse o plan normativo, e debido a iso procedeuse a aprobar a 
citada Resolución, na que se prevé facer determinados cambios pero non se 
di a data de realización dos mesmos, posto que non se quixo entrar a decidir 
sobre cambios que lle corresponde a seguinte corporación, que o plan 
cumpre ca normativa vixente, que respecto á ordenanza fiscal da taxa de 
lixo está contida posto que o Sr. Alcalde comprometeuse co organismo 
competente co fin de que ao Concello se lle rebaixase un 10% do que cobra 
SOGAMA pola tonelada ao longo do 2019.

Neste momento sae da sesión o concelleira Dna. Sabina Aguado García.

Respecto ó rexistro electrónico o Sr. Alcalde afirma que non queda outra e 
que hai que facelo, aínda que cabe resaltar que o Concello está traballando 
case de forma totalmente electrónica e que está moi avanzado respecto a 
outros concellos.

Neste momento volve a entrar na sesión o concelleira D. Sabina Aguado 
García.

Respecto a ordenanza fiscal de postos e barracas o Sr. Alcalde di que, 
realizouse polo antigo Tesoureiro así como a exposición pública para a 
participación cidadá e que xa estaba feita con anterioridade e que a 
ordenanza de cemiterio virá ao próximo Pleno debido a urxencia da mesma, 
posto que non existe taxa para adquirir o dominio de un nicho para restos, e 
non considera que afecte á nova Corporación posto que está realizada en 
base a un informe técnico. 
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Pide a palabra o membro do Grupo Municipal do Partido Popular o Sr. 
Roca, que di non posuír a relación de resolucións aprobadas que acompaña 
habitualmente a convocatoria da sesión, e que si no próximo Pleno teñen 
algunha pregunta relativa as Resolucións permítaselles formulalas.  

O Sr. Alcalde responde que non existe problema, e que permitiranse 
preguntas respecto das mesmas e que preguntará o por que de que non se 
remitira.

2.- Dación de conta da sentenza recibida no procedemento ordinario 
75/2018. 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedemento 75/2018 cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros.

3º)  ROGOS E PREGUNTAS

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di na sesión 
anterior e na páxina 12 da súa acta se di que o alcalde explicou as distintas 
problemáticas administrativas que é preciso realizar para que volva a abrir a 
piscina municipal que ese mesmo luns tivo unha reunión co secretario, 
interventor do concello, o técnico encargado do estudo de viabilidade e o da 
Deputación para preparar a licitación da xestión do servizo da piscina, que é 
preciso preparar e informar os pregos e remitilos a Madrid para o visto bo e 
que nesa reunión chegouse ó acordo de levar ó pleno de marzo, antes das 
eleccións, as modificacións necesarias do regulamento interno e das taxas, 
para ir gañando tempo mentres vai e volve a documentación. 

Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que esa reunión celebrouse e a 
empresa contratada para facer o plan de viabilidade quedou en que 
remitiríao ó Concello como moi tarde na semana seguinte, pero chegou ao 
Concello o día 5 de marzo de 2019 e que o Secretario xa está traballando no 
asunto e que se precisa máis información darase mañá porque o Partido 
Popular solicitou unha Comisión extraordinaria urxente que celebrarase 
mañá as dúas da tarde. 

Fai uso da palabra o Sr. Alonso Araujo quen dia que a empresa contratada 
demorou debido a que estaba pendente de que saíra o novo salario mínimo 
interprofesional e o ICP que van afectar o plan de viabilidade e económico.
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O señor García Yáñez, argumenta que espera que na citada Comisión 
extraordinaria urxente preséntese o plan e viabilidade do proxecto. 

Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que obra en mans do secretario 
do Concello e  aínda que non é o definitivo. 

Fai uso da palabra o Sr. Alonso Araujo quen di que o Plan que se presentará 
maña non é o definitivo.

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, manifesta o 
seu desexo de abordar o tema da seguridade nocturna, para evitar problemas 
de vandalismo nas noites e sobre todo nas datas festivas como por exemplo 
o entroido.

Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que os días de festa hai policía 
local polas noites e o resto de días non, tamén di que a policía local non ten 
remitido ningún parte de actos vandálicos, pero si o responsable da Garda 
Civil ten pasado informe de que o vandalismo diminúe nos últimos tempos.  
Advirte que non se pode confundir vandalismo con accidentes que 
transcorren no Concello, como o acontecido na rúa Pescadores, do cal 
díxose en Plenos anteriores que era vandalismo cando era un accidente de 
tráfico. 

Di o señor García Yáñez que lle gustaría que a oposición fose invitada  a 
futuras inauguracións como a do salón de actos do CEIP Otero Pedrayo de 
Viloira xa que este tipo de actos transfórmanse en actos electorais.

Fai uso da palabra a concelleira de cultura a Sra. Pizcueta para dicir que o 
acto foi organizado polo propio centro educativo e foi el que realizou as 
invitacións a través da dirección do mesmo.

Concedéselle a palabra o Sr. Moldes, do Grupo Partido Popular para abordar 
o tema da falta de pago das comparsas do entroido do ano 2018. 

Toma a palabra o señor Alcalde quen di que a ausencia da Interventora fai 
que se retrasen os pagos e que existe un  abandono das Administracións cara 
o Concello, posto que non hai persoal suficiente e que a bolsa creada para o 
corpo de habilitados nacionais pola Xunta de Galicia non é suficiente para 
cubrir as prazas vacantes de Tesourería e Intervención. 

Concedéselle a palabra o Sr. Moldes, do Grupo Municipal do Partido 
Popular, quen fai uso dela e di que na rúa dos Fornos caeron unhas pedras e 
puxéronse uns valos, pero aínda está sen arranxar desde hai dous meses.
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Toma a palabra o Sr. Alcalde confirmando que se retiraron as pedras e que 
quedou limpa a zona e que membros do Concello desprazáronse ata o lugar, 
entre eles o técnico do concello e considérase que na zona non existe perigo, 
pero que na súa opinión este debería ser un proxecto da vindeira corporación 
e que no futuro deberíase todos adquirir os terreos e facer un aparcadoiro, 
aínda que non sexa un aparcadoiro soterrado. 

Concedéselle a palabra o Sr. Roca, do Grupo Municipal do Partido Popular, 
quen fai uso dela para preguntar o motivo polo cal non se non podan as 
árbores fóra do centro urbano, como por exemplo na beirarrúa esquerda do 
traxecto que vai dirección a Veigamuiños. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde quen di que non existe un motivo concreto, 
que a poda desas árbores non é o máis axeitado, posto que tamén existen 
noutras zonas da vila e que despois da súa poda déronse problemas e que o 
mantemento das árbores corresponde ó persoal de xardíns, e poñerase e 
coñecemento deles a necesidade da poda dos mesmos, posto que todos os 
anos aumenta o número de árbores podadas no Concello. 

Concedéselle a palabra o Sr. García Yáñez quen di que viu na prensa que se 
fumigaron os abetos. E quere poñer en cocemento dos órganos de goberno 
que nas árbores de enfronte á casa chamada de Barreda ou do Río Cigüeño 
existe a presenza da procesionaria. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde quen di que non se produciu ningunha 
fumigación da que fala a prensa, e que se procedeu a eliminación da 
procesionaria desas árbores mediante a súa retirada, coa axuda dos 
bombeiros, e que nos últimos días retiráronse máis de quince niños, aínda 
que vai ser imposible erradicar a praga por completo, posto que antes era 
unha praga nos pinos e nos últimos tempos tamén ataca os cedros. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde quen fai uso dela para dar conta ó Pleno de 
que o Concello recibiu a notificación de que o IDAE concédelle unha 
subvención  para a reforma da iluminacións da Casa da Cultura-Teatro 
Lauro Olmo e do seu sistema de calefacción. O importe total do proxecto 
supón un investimento de 360.000,00 euros, que para a medida 3 relativa ao 
sistema de iluminación, concedéuselle ó Concello o 80% do solicitado e 
para a medida 17, relativa ao sistema de calefacción, para instalar bombas 
de calor, concedéuselle ó Concello mais de 50.000,00 €. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 20:18 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez
Adxunto á Secretaría
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS  DE  2  DE ABRIL DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 13:34 horas do 2 
de abril de 2019, baixo a Presidencia do primeiro tenente de alcalde, actuando no 
exercicio da totalidade das atribucións de alcalde por delegación da Alcaldía, Don 
Aurentino Alonso Araújo (resolución da Alcaldía de 29 de marzo de 2019), 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: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Aurentino Alonso Araujo 
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana 
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
D. Arsenio Moldes Gómez 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Nieves Rodríguez Voces 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez.  
 
Non asisten os concelleiros D. Alfredo Laudelino García Rodríguez, D. Miguel Neira 
Ojea e Dna. Sabina Aguado García, sen que consten xustificadas as ausencias.  
Interveu como secretario D. Jesús Tallón García.  
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
Único: Celebración do sorteo para elixir a presidente e vogais das mesas electorais 
do Concello do Barco de Valdeorras, utilizando para iso o censo definitivo e o 
programa informático facilitado polo I.N.E. e elixindo, ademais dos presidentes e 
vogais titulares e suplentes que establece o artigo 26 da LOREG, o número 
máximo de electores que permite o programa informático para que adquiriran a 
condición de presidente ou vogal en caso de que ordene a Xunta Electoral de Zona 
seleccionar a outras persoas como presidentes ou vogais ao ser recoñecida algunha 
escusa. 
 
Pola presidencia declárase aberto o acto, explícase que se realizará un sorteo de acordo 
co programa informático facilitado polo I.N.E., logo de cerrarse definitivamente o censo 



electoral tralas reclamacións realizadas. Tamén se explica que se procederá a elixir 
ademais dos suplentes que esixe a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral outras 6 
persoas substitutas para o caso de que a Xunta Electoral de Zona solicite que se 
substitúa algún dos postos das mesas electorais titulares ou suplentes. 
Logo diso ordena que á Secretaría que pulse o botón para que o programa informático 
realiza o sorteo. 
Realizado o sorteo o seu resultado é o que sigue:  
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO 
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0166   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE CARLOS BLANCO GOMEZ 
 Identificador: 34962808W 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 7 PISO P03 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0603   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA 
 Identificador: 76708677C 
 Enderezo:: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) 3 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0460   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: TERESA FERNANDEZ PRIMO 
 Identificador: 34914248H 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 7 PISO P06 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0417   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE MANUEL FERNANDEZ ESCUREDO 
 Identificador: 32778511S 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 38 PISO P05 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0169   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA GLORIA BLANCO GONZALEZ 
 Identificador: 09362798G 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 15 PISO P04 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 



 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0565   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JORGE GOMEZ ALEJANDRE 
 Identificador: 71505409L 
 Enderezo:: RUA LAURO OLMO (DE) 2 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0668   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LETICIA IGLESIAS SANDEZ 
 Identificador: 76719802J 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 45 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0076   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA AMPARO ALVAREZ VILLA 
 Identificador: 10817585H 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 1 B PISO P06 PTA G 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0658   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA ISABEL HERNANDEZ FLORES 
 Identificador: 44494432N 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 22 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO 
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0589   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA VARELA CRUZ 
 Identificador: 76716990F 
 Enderezo:: PRAZA ANDRES DE PRADA (DE) 4 PISO P06 PTA D7 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0206   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SUSANA NUÑEZ NUÑEZ 
 Identificador: 44427018B 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 12 PISO A01 PTA D 



            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0042   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JUAN LOPEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76721009R 
 Enderezo:: RUA LAURO OLMO (DE) 2 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0201   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE CARLOS NUÑEZ NUÑEZ 
 Identificador: 10088334M 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 5 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0208   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ENGRACIA NUÑEZ PARADELO 
 Identificador: 76704102E 
 Enderezo:: RUA ABDON BLANCO (DE) 11 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0535   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MAITE SEOANE GUERRA 
 Identificador: 71507140W 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 9 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0377   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AGUIAR 
 Identificador: 76704446K 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 38 PISO P05 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0024   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: PEDRO LOMBARDERO ALVAREZ 
 Identificador: 11397117L 
 Enderezo:: RUA PESCADORES (DOS) 8 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0588   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 



 Nome: MARIA MARTA VARA MIGUELEZ 
 Identificador: 10169198R 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 23 PISO P02 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: U 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES 
ENDEREZO: RUA VEIGA (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0318   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: DIEGO FERNANDEZ REGUERO 
 Identificador: 76729390X 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 40 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0522   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL CARMEN MEDELA FERREIRO 
 Identificador: 76821591G 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 44 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0863   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUCIA VALLE FERNANDEZ 
 Identificador: 76737099Z 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 44 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0824   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: FRANCISCO SANDES GOMEZ 
 Identificador: 34946251M 
 Enderezo:: RUA LAROUCO (DE) 4 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0794   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMOS 
 Identificador: 10044333A 
 Enderezo:: CMÑO VISTA FERMOSA (DE) 11 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 



 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0277   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ANTONIO FERNANDEZ DACAL 
 Identificador: 76708684G 
 Enderezo:: RUA LAROUCO (DE) 2 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0856   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALFONSO URDANGARAY GOMEZ 
 Identificador: 30639752A 
 Enderezo:: RUA RUBIA (DE) 17 PISO P03 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0765   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 
 Identificador: 34955466C 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 24 PISO P04 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0615   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA TERESA PARADELO VICENTE 
 Identificador: 10048677T 
 Enderezo:: RUA UCEDIÑOS (DOS) 60 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: GUARDERIA MUNICIPAL INFANTIL 
ENDEREZO: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN NUM: 20 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0387   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA ANGELES RODRIGUEZ NUÑEZ 
 Identificador: 79311120J 
 Enderezo:: RUA DOUTOR FLEMING (DO) 8 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0021   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: EFREN ALVAREZ MACIA 



 Identificador: 71530305Y 
 Enderezo:: RUA AMENDOEIRAS (DAS) 15 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0347   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JORGE REAL MALVESADA 
 Identificador: 76734631F 
 Enderezo:: RUA RETORNO (DO) 6 PISO P01 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0418   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: BLANCA ROO ESCUREDO 
 Identificador: 76708602Z 
 Enderezo:: RUA VADA (DA) 1 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0449   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MELISA MARINE ARACEL TRONCOSO AGUILAR 
 Identificador: 44097875K 
 Enderezo:: RUA FRANCISCO PIZARRO (DE) 6 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0182   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA LUZ GARCIA OVIEDO 
 Identificador: 10033470L 
 Enderezo:: RUA VIRXE DA BARXA (DA) 6 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0044   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: LOURDES ARIAS ARIAS 
 Identificador: 76708738N 
 Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 48 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0129   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: YOLANDA FERNANDEZ BLAS 
 Identificador: 76417010Q 
 Enderezo:: RUA XOAN GIRAL (DE) 6 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 



 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0477   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARTIN VIDAL ALVAREZ 
 Identificador: 34988047X 
 Enderezo:: RUA RETORNO (DO) 6 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE ENTOMA 
ENDEREZO: RUA ESCOLAS (DAS) NUM: 17 
           ENTOMA 
           ENTOMA (SAN XOAN) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0207   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: DIEGO PERAL RAMOS 
 Identificador: 76734892S 
 Enderezo:: CMÑO VEIGA (DA) 17 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0064   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANXO DIAZ LOPEZ 
 Identificador: 71531178M 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 41 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0239   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: RAUL RODRIGUEZ PERAL 
 Identificador: 76708541E 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 108 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0185   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA PILAR MORAL NUÑEZ 
 Identificador: 10054006Q 
 Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 11 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0250   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: RUBEN SILVA ARIAS 
 Identificador: 76716076J 
 Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 29 



            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0177   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANTONIO MENDEZ DIOS DE 
 Identificador: 34607504W 
 Enderezo:: CMÑO CABO (DO) 26 PISO P01 PTA IZ 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0063   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: RAUL DIAZ GARCIA 
 Identificador: 34605041T 
 Enderezo:: CMÑO LAGUAS (DAS) 5 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0206   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: GONZALO PERAL LOPEZ 
 Identificador: 76708513V 
 Enderezo:: CMÑO VEIGA (DA) 17 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0061   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA JESUS DIAZ GARCIA 
 Identificador: 10044388N 
 Enderezo:: CMÑO LAGUAS (DAS) 3 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE VILANOVA 
ENDEREZO: AVDA CELANOVA (DE) NUM: 21 
           VILANOVA 
           VILANOVA (SANTA MARIA) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0210   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUIS GABRIEL PRADA RODRIGUEZ 
 Identificador: 10050721C 
 Enderezo:: CMÑO VISTA FERMOSA (DE) 199 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 



PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0246   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: M. CARMEN SANDEZ ALVAREZ 
 Identificador: 76708526F 
 Enderezo:: CMÑO POMEDO (DE) 10 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0173   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ARACELI OTERO FERNANDEZ 
 Identificador: 33545293T 
 Enderezo:: CMÑO TRAVESA DE ABAIXO (DA) 1 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0012   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: DAVID ALVAREZ NUÑEZ 
 Identificador: 76734819B 
 Enderezo:: CMÑO CARBALLAL (DO) 24 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0162   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANTONIO MOLDES REY 
 Identificador: 76702772A 
 Enderezo:: CMÑO CARBALLAL (DO) 12 PISO P01 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0258   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: YANIRE TALAVERA YAÑEZ 
 Identificador: 49017308F 
 Enderezo:: RUA SENRA (DA) 15 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0064   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA CONCEPCION DELGADO MOLDES 
 Identificador: 10047886Z 
 Enderezo:: CMÑO CARBALLAL (DO) 4 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0049   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JESUS ANGEL CASTRO CASTRO 
 Identificador: 76624288H 
 Enderezo:: FORCADELA 17 
            FORCADELA E NOGALEDO (SANTIAGO) 
 Cod. Postal: 32318 



 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0109   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANGELES FERRER FERRER 
 Identificador: 34922360B 
 Enderezo:: AVDA CELANOVA (DE) 9 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA VEIGAMUIÑOS 
ENDEREZO: RUA SAN TIRSO (DE) NUM: 42 
           VEIGAMUIÑOS 
           PROBA (A) (SANTA MARIA) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0191   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARTA IGLESIAS SANDEZ 
 Identificador: 71529257Q 
 Enderezo:: PROBA (A) 24 PISO P01 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0086   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARTA DELGADO GARCIA 
 Identificador: 76732702X 
 Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 23 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0179   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANTONIA GONZALEZ QUIROGA 
 Identificador: 10026062V 
 Enderezo:: RUA SAN TIRSO (DE) 19 PISO P01 PTA DR 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0423   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: OSCAR YAÑEZ RAMOS 
 Identificador: 34930716H 
 Enderezo:: RUA SAN TIRSO (DE) 24 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0043   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DEL CARMEN BERCIANO PUENTE 
 Identificador: 34987033P 
 Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 27 



            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0069   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: YORNYN CARRAZANA AGUILAR 
 Identificador: 34300741J 
 Enderezo:: PRAZA BURACO (DO) 2 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0263   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DE LOS ANGELES PARADELO POMBO 
 Identificador: 14918083F 
 Enderezo:: RUA PATAL (DO) 19 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0031   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: EDUARDO ARIAS PALLARES 
 Identificador: 34603295W 
 Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 38 PISO P01 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0055   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE ANTONIO BORRAJO RODRIGUEZ 
 Identificador: 76708219E 
 Enderezo:: RUA SAN TIRSO (DE) 61 PISO P02 PTA A 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN 
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0376   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALBA DOBAO VEGA 
 Identificador: 76726426J 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 27 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 



PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0294   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MIGUEL ANGEL CORDERO LOZANO 
 Identificador: 11948837S 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 74 PISO P06 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0488   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MANUEL FERNANDEZ FELIZ 
 Identificador: 76705317H 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 64 PISO P07 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0204   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: EULALIA BLANCO PARADELO 
 Identificador: 76699836B 
 Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 30 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0133   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARTA MARIA ARIAS JIMENEZ 
 Identificador: 76732564X 
 Enderezo:: RUA CASTELAO (DE) 1 PISO P06 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0656   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE MANUEL GARCIA PARADELA 
 Identificador: 76732642L 
 Enderezo:: RUA CANEIRO DO MIGUIÑAS (DO) 13 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0050   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CAMILO ALVAREZ FERNANDEZ 
 Identificador: 34602514A 
 Enderezo:: CMÑO AREAS (DAS) 81 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0325   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: OSCAR EDUARDO CUELLAR PATIÑO 
 Identificador: 44098564C 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 94 PISO P03 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 



 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0281   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ROSA MARIA COBOS VOCES 
 Identificador: 76731717Z 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 84 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN 
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0092   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL MAR LUSTRE NUÑEZ 
 Identificador: 10089519V 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 72 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0533   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MANUELA RODRIGUEZ SIERRA 
 Identificador: 76711792F 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 21 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0661   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SANDRA VAZQUEZ FOUCES 
 Identificador: 34264323G 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 75 PISO P03 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0396   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ERNESTO REY VILLAVERDE 
 Identificador: 71507462W 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 29 PISO P02 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0375   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: BENEDICTO RAPOSO MEDEIROS 



 Identificador: 10051765Y 
 Enderezo:: RUA CASTELAO (DE) 1 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0089   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUIS LOUREIRO BALDOMIR 
 Identificador: 32379378R 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 54 PISO P06 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0416   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: TATIANA RODRIGUES FERNANDES 
 Identificador: 76736617S 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 80 PISO P06 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0485   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: BASILIO RODRIGUEZ MARTINEZ 
 Identificador: 76724852A 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 14 PISO P04 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0652   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE MANUEL VARELA GOMEZ 
 Identificador: 10063681P 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 21 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS 
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0479   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ COB 
 Identificador: 10067590F 
 Enderezo:: RUA PIORNAL (DO) 4 PISO ENT PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 



 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0187   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JESUS CANABAL POMBO 
 Identificador: 35446799G 
 Enderezo:: RUA REAL 3 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0358   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA ANA FLECHA GONZALEZ 
 Identificador: 10086619S 
 Enderezo:: RUA AIRAS (DAS) 14 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0332   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JULIA NOELIA FERNANDEZ PEREZ 
 Identificador: 76733602J 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 10 PISO P03 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0265   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: GABRIEL DOMINGUEZ GARCIA 
 Identificador: 76712828P 
 Enderezo:: RUA ALTO DO MOUZON (DO) 4 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0478   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: SORAYA HERMIDA ALVAREZ 
 Identificador: 76733788S 
 Enderezo:: RUA AIRAS (DAS) 14 PISO P05 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0160   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JUAN TEOFILO BORGAS HERRERO 
 Identificador: 10079805D 
 Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 31 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0143   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: LUCIA BLANCO ALVAREZ 
 Identificador: 44461528K 
 Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 12 PISO PBJ 



            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0245   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA MARIA DIEGUEZ ALONSO 
 Identificador: 76715418E 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 5 PISO P07 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS 
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0330   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ARIAS 
 Identificador: 34977578Y 
 Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 30 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0249   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SANDRA PONCELAS PONCELAS 
 Identificador: 71505691W 
 Enderezo:: RUA AIRAS (DAS) 17 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0474   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE MARIA VARELA PRIETO 
 Identificador: 33820458Q 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 16 PISO P06 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0453   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: TAMARA TATO CASTRO 
 Identificador: 71523861W 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 21 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 



O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0421   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: TERESA SANDES PIERNAS 
 Identificador: 76716575Y 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 14 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0473   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE ANTONIO VARELA CONDE 
 Identificador: 76725546F 
 Enderezo:: RUA TEIXADAL (DO) 1 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0086   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUISA MENESES FERNANDEZ 
 Identificador: 08795137Y 
 Enderezo:: RUA REAL 9 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0071   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: VICTOR MARTINEZ PELAEZ 
 Identificador: 71555363V 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 8 PISO P06 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0135   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ELVIRA NOGUEIRA RODRIGUEZ 
 Identificador: 34918190G 
 Enderezo:: RUA VEIGUIÑA (DA) 26 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA 
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0415   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL MAR FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 34980528N 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 17 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 



            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0132   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: FRANCISCO JOSE BARIEGO ALVEDRO 
 Identificador: 32432069E 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 24 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0613   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MANUEL ANTONIO GONZALEZ DIAZ 
 Identificador: 10533508Z 
 Enderezo:: RUA VALORCA (DA) 3 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0016   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: AURENTINO ALONSO ARAUJO 
 Identificador: 16262250P 
 Enderezo:: RUA ESPAÑA (DE) 5 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0335   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JUAN CARLOS DOMINGUEZ SALGADO 
 Identificador: 34966160L 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 28 PISO P05 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0511   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: OLGA FRANCO ALIJA 
 Identificador: 76771861T 
 Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 3 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0229   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA MARIA CASTRO RODRIGUEZ 
 Identificador: 76714794L 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 19 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0466   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ANGEL FERNANDEZ PEREZ 



 Identificador: 46667222S 
 Enderezo:: RUA SANTA RITA (DE) 17 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0081   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CLARA ANTA AGUADO 
 Identificador: 76736066Q 
 Enderezo:: RUA VALORCA (DA) 1 PISO P04 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA 
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0114   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76730212G 
 Enderezo:: RUA PROFESOR ELOI MIRA (DO) 1 PISO P01 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0117   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: BONIFACIO MARTINEZ GONZALEZ 
 Identificador: 47632179F 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 28 PISO P06 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0081   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CESAR LOPEZ VIDAL 
 Identificador: 10061617Z 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 14 PISO P04 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0612   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE URDANGARAY DIAZ 
 Identificador: 71504680A 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 2 PISO P05 PTA I 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 



 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0465   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SILVIA MARIA RODRIGUEZ FRANCO 
 Identificador: 76722335Q 
 Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 1 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0150   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JUAN LUIS MENDEZ LOPEZ 
 Identificador: 34243512P 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 13 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0050   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA MARIA LOPEZ GUERRA 
 Identificador: 76704260L 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 27 PISO P04 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0601   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LAURA CRISTINA TOME OCHOA 
 Identificador: 54938600H 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 10 PISO P03 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0609   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CARLA TRINCADO RODRIGUEZ 
 Identificador: 44438925G 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 29 PISO P05 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 008   MESA: U 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO MARTAGUISELA 
ENDEREZO: RUA CORUÑA (DA) NUM: 22 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0369   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ 
 Identificador: 44445405K 



 Enderezo:: RUA LUGO (DE) 7 PISO P04 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0463   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALEJANDRO NOGUEIRA PAZ 
 Identificador: 71519201B 
 Enderezo:: RUA VIGO (DE) 1 PISO P03 PTA G 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0370   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUIS HERNANDEZ SANCHEZ 
 Identificador: 22515885N 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 55 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0560   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ROBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 71507639H 
 Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 21 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0510   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE LUIS PRIETO ALVAREZ 
 Identificador: 76728288N 
 Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 27 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0397   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUCIA LOPEZ BENEITEZ 
 Identificador: 78536569X 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 77 PISO PBJ PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0432   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANTONIO MARTINEZ VOCES 
 Identificador: 10083291E 
 Enderezo:: RUA BARCO DE AVILA (DO) 12 PISO P04 PTA U 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 



O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0127   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIUTA CANDALE CANDALE 
 Identificador: 44442347E 
 Enderezo:: RUA VIGO (DE) 1 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0280   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: PAULA FERNANDEZ TATO 
 Identificador: 76735897P 
 Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 11 PISO P04 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO 
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0431   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DOLORES FERNANDEZ LOPEZ 
 Identificador: 44473013Y 
 Enderezo:: AVDA PORTUGAL (DE) 16 PISO P03 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0264   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SOFIA COBO LOPEZ 
 Identificador: 71746231P 
 Enderezo:: CMÑO UXIO NOVONEYRA (DE) 6 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0033   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA BELEN ALONSO ONTIVEROS 
 Identificador: 76724742P 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 28 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0631   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ADANNY ANDREA JONES PAULINO 
 Identificador: 44095717W 
 Enderezo:: RUA CONSTITUCION (DA) 18 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 



            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0201   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: FRANCISCO JOSE BUSSIERES VALCARCE 
 Identificador: 10055618H 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 8 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0315   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: NADIN DIEZ BRASA 
 Identificador: 71505762G 
 Enderezo:: AVDA PORTUGAL (DE) 14 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0596   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: IVAN GONZALEZ PEREZ 
 Identificador: 34280151P 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 9 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0466   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LAURA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76728957Z 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 8 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0334   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUIS MANUEL DOMINGUEZ MORO 
 Identificador: 76734229L 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 30 PISO P01 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO 
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0630   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 



 Nome: SUSANA VIDAL GONZALEZ 
 Identificador: 76721638D 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 11 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0515   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76734367L 
 Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 34 PISO P01 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0045   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CARMEN MARIA LOPEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76722819V 
 Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 40 PISO P04 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0361   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE ANTONIO QUIROGA LISTA 
 Identificador: 76704190H 
 Enderezo:: RUA PORTO CARBALLO (DO) 2 PISO P03 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0035   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DE LA PAZ LOPEZ JIMENEZ 
 Identificador: 50078504Y 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 9 PISO P02 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0306   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: FLORENCIO PICHEL DELGADO 
 Identificador: 00418662Q 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 31 PISO P04 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0026   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CRISTINA LOPEZ BLANCO 
 Identificador: 44425855K 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 13 PISO P04 PTA G 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 



 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0480   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: DIEGO RODRIGUEZ OJEA 
 Identificador: 71517346L 
 Enderezo:: CMÑO PONTE POMBEIRA (DA) 27 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0157   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA MANUELA NOGUEIRA AUGUSTO 
 Identificador: 76730804K 
 Enderezo:: RUA SAN FRANCISCO BLANCO (DE) 1 PISO P03 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO PEDRAYO 
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1 
           VILOIRA 
           VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0252   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA BELEN DOBAO RODRIGUEZ 
 Identificador: 76712356L 
 Enderezo:: MILLAROUSO 11 
            MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCION) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0090   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: OSCAR ALVAREZ VAZQUEZ 
 Identificador: 76724396F 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 17 PISO P04 PTA H 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0230   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MONICA DIAZ BLANCO 
 Identificador: 44470550G 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 1 PISO P02 PTA B 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0165   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA BLANCO ANTA 
 Identificador: 76773668J 
 Enderezo:: COEDO 10 PISO P01 



            COEDO (SAN ANTONIO) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0193   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JUAN CARLOS CALVO ALEJANDRE 
 Identificador: 76714054S 
 Enderezo:: BARRO CASTRO DE ALIXO 20 
            ALIXO 
            ALIXO (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0402   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: SUELI FERREIRA SOUTO 
 Identificador: 44496568D 
 Enderezo:: BARRO REAL (O) 5 
            SANTIGOSO 
            SANTIGOSO (SAN MIGUEL) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0140   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: SARA BARBOSA FERNANDEZ 
 Identificador: 76734100M 
 Enderezo:: SANTURXO 10 A 
            MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCION) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0361   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: YOLANDA FERNANDEZ GONZALEZ 
 Identificador: 76722257F 
 Enderezo:: PRAZA RAMON OTERO PEDRAIO (DE) 10 PISO P02 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0061   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUCIA ALVAREZ GONZALEZ 
 Identificador: 76726025A 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 25 PISO P03 PTA D 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO PEDRAYO 
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1 
           VILOIRA 
           VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0080   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JULIO MAYO ARES 



 Identificador: 34917108A 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 4 PISO P04 PTA I 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0406   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JUAN CARLOS SUAREZ MACIA 
 Identificador: 10075390X 
 Enderezo:: AVDA SIL (DO) 9 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0021   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE LOPEZ ARIAS 
 Identificador: 76732212A 
 Enderezo:: VALES 32 
            CESURES (SAN CLEMENTE) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0030   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: BETTY LOPEZ LOPEZ 
 Identificador: 76729682A 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 27 PISO P04 PTA A 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0293   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: DANIEL RODRIGUEZ CORZO 
 Identificador: 71506804B 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 4 PISO P04 PTA G 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0128   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA ROSA NUÑEZ NUÑEZ 
 Identificador: 34907009R 
 Enderezo:: RUA ELENA QUIROGA DE ABARCA 32 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0102   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: TERESA MORAL FERNANDEZ 
 Identificador: 76717713V 
 Enderezo:: RUA VILABRIL (DE) 46 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 



O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0224   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: JOSEFINA PRIETO VEGA 
 Identificador: 76718056S 
 Enderezo:: BARRO ARRENXAS 7 
            SANTIGOSO 
            SANTIGOSO (SAN MIGUEL) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0111   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: SANTOS MURIAS VAZQUEZ 
 Identificador: 44426279P 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 34 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 
A Presidencia dá lectura das persoas que figuran nesta relación. 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 
13:47 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do que eu, 
como secretario, dou fe. 
 
        Pola Secretaría                                                   O alcalde  
             Adxunto a Secretaría                                     

                                                               

            Jesús Tallón García                                         Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 4 DE ABRIL DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 4 de abril de 2019, 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 edís que integran os seguintes grupos políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
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 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
 
Grupo Municipal do 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.  
 
Intervén 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, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, expón que na Comisión Informativa de 
Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica do luns xa se acordou 
manifestar no Pleno o pesar polo pasamento de José Antonio Gurriarán e 
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ademais recorda que na sesión da citada Comisión acordaron facerlle unha 
homenaxe ao pasar as eleccións, no mes de xuño por ser un persoeiro ilustre 
deste Concello. 
 
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Aprobación da acta do Pleno da sesión ordinaria celebrada o día 7 de 
marzo de 2019.   

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 7 de marzo de 2019 e di o sr. Alcalde que 
que hai que corrixir un erro na acta relativo ao  pésame do  Sr . Gustavo 
Gómez Novoa, posto que na acta di "exconselleiro" e debe dicir 
"exconcelleiro". Ao non formularse máis observacións, a devandita acta 
resulta aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes na sesión coa correción seguinte: onde di 
"exconselleiro" pasa a dicir "exconcelleiro". 
 

2º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a Bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Dona María Yolanda Palla Marcos: Expediente 2019 
URB000000184. 

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 abril de 2019. 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus membros, adopta o seguinte acordo: 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Vilanova, a efectos da 
bonificación do 75% no ICIO. 

 

3º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a Bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola empresa CLEAN TECNOLOGY, S.L.: Expediente 2019 
URB000000072. 

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 abril de 2019. 
Concédeselle a palabra ao sr. Félix  García Yáñez, do grupo mixto, quen fai 
uso dela para dicir que se absterá na votación. 
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Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria, con dezaseis votos 
a favor do ditame e unha abstención, adopta o seguinte acordo: 

Non declarar o especial interese ou utilidade municipal a efectos da 
bonificación no 95% do ICIO, por terse iniciado as obras con 
anterioridade á concesión da licenza na reforma de edificio en Av. 
Galicia, nº 20 . 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a Bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada por Dona Remedios Blanco González: Expediente 2019 
URB000000064. 

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 abril de 2019. 

 

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

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda en O Ferradal, solo de núcleo rural, a efectos 
da bonificación do 75% no ICIO . 

 

5º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo a Bonificación da cota do I.C.I.O 
solicitada pola Xunta de Galicia en relación coa obra do CEIP 
Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas: Expediente 2019 
URB000000187. 

 

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 abril de 2019. 

Concédeselle a palabra ao sr. Yáñez que fai uso dela para dicir que segue 
pensando que hai un problema de propiedade e que segue defendendo que 
xa que o Concello aporta 150.000,00 euros para a obra, como mínimo 
debería ser copropietario. 
Tamén manifesta que desde o seu partido están a favor da obra aínda que o 
proxecto se tivera cambiado xa que nun principio a obra ía ser realizada 
contra a fachada do xeriátrico e finalmente vaise realizar sobre o pavillón 



 
 
 

 
 

4 
 

existente para adecualo co fin de que os nenos teñan boas condicións. 
Tamén manifesta que a Xunta de Galicia debería financiar o proxecto ao 
cento por cento e que considera que non ten sentido quitar o I.C.I.O. á 
Xunta de Galicia, igualmente que si se lle quitase ao propio Concello, posto 
que non ten I.C.I.O. nas súas propias obras e non lle atopa ningún sentido 
que dunha contía ao redor de 6000 euros que ten que aportar a Xunta de 
Galicia que lle rebaixe un 95%, e manifesta que o seu partido votará en 
contra en ese sentido. 

Toma a palabra o sr. Alcalde para aclarar que a bonificación so é sobre a 
parte que aporta a Xunta, e que evidentemente a parte que aporta o Concello 
non ten I.C.I.O., polo tanto serían a cifra resultante de aplicar o 2,7 por 
cento a 200.000 euros. Tamén di que o Concello, conforme a lexislación, 
sempre bonificou as obras que realiza a Administración no municipio posto 
que evidentemente teñen unha importancia para os veciños. 

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria con dezaseis votos a 
favor e un en contra acorda:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais ou de fomento do emprego na obra de 
construción de peches laterais, porche e dotación de aseos na pista 
polideportiva do CEIP plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas, a efectos 
da bonificación no 95% do ICIO . 

 

6º Ditame da Comisión Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e 
Promoción Económica relativo ao levantamento formulado pola 
Intervención municipal e aprobación da Conta Xustificativa parcial 
1/2019 do anticipo de caixa fixa número 1 correspondente ao período 
que abrangue entre o 2 de maio de 2018 e o 31 de decembro de 2018: 
Expediente 2019 ECO000000024. 

 
Toma a palabra o sr. Alcalde para explicar que existe unha cousa 
denominada anticipo de caixa fixa, que son uns anticipos que fai o Concello 
en determinados departamentos municipais para ir facendo fronte a 
determinados pagos de carácter inmediato, que deben ser realizados e non 
poden esperar a ser aprobados polo trámite ordinario. Por exemplo, neste 
caso, os pagos que hai que facer ao Boletín Oficial da Provincia para as 
publicacións. O sr. Alcalde tamén aclara que non deu tempo a xustificar este 
anticipo de caixa antes do 31 de decembro do 2018 e como loxicamente 
xustifícase no 2019 estariamos ante un caso típico de recoñecemento 
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extraxudicial de crédito, este expediente xa está finalizado e foi ditaminado 
favorablemente na Comisión correspondente. 
 
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 abril de 2019. 
 
Non producíndose debate o Pleno en votación ordinaria por unanimidade 
dos seus membros adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 26 de marzo de 2019 e continuar coa tramitación do expediente, xa 
que aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e o 
prazo máximo de xustificación dos fondos librados para o anticipo, 
trátase de gastos relativos a publicacións en diarios oficiais e consta a 
debida xustificación da realización de cada un dos mesmos. 

SEGUNDO. Aprobar a conta xustificativa parcial número 01/2019, 
presentada o 6 de marzo de 2019 polo tesoureiro municipal, do anticipo 
de caixa fixa nº 1 constituído por Decreto da Alcaldía do 28 de febreiro 
de 2006 e modificado por Resolución da Alcaldía do 13 de agosto de 
2015 para gastos do departamento de Tesourería e Servizos Xerais do 
Concello, por importe de 1.278,17 euros, correspondente ao período que 
abrangue do 02 de maio de 2018 ao 31 de decembro do 2018. 

TERCEIRO. Recoñecer extraxudicialmente o crédito e aplicar ao 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, os gastos 
derivados da aprobación da conta xustificativa identificada no punto 
anterior, con cargo á aplicación orzamentaria 2019 920/226.03 . 

 
 
Di o sr. Alcalde que antes de pasar á Fase de Control aos Órganos de 
Goberno, hai asuntos urxentes dos que xa explicou na propia Comisión 
Informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica que ía 
intentar traer ao Pleno todos os expedientes de recoñecemento extraxudicial 
de crédito que tráense posto que a Intervención municipal vaise poñendo ao 
día e que están mellorando nas previsións, que se trata de pagar todas as 
facturas que entraron en xaneiro e que non se podían pagar por algunha 
razón, aclarando que son facturas do ano pasado fundamentalmente e que ao 
seu xuízo o lóxico é pagalas todas elas contra o remanente de tesoureira. 
Respecto á liquidación o Alcalde informa de que a Intervención municipal 
ten feito un avance da mesma e vai ter remanente como todos os anos, e 
loxicamente contra ese previsible remanente  faranse pagos, para empezar a 
limpar a tesouraría e poder pagar a xente que prestou servizos ao Concello. 
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Tamén engade que o expediente foi rematado hoxe sobre as catro da tarde, 
por ese motivo non se puido dar toda a información aos concelleiros a pesar 
de que informou previamente aos mesmos de que os que quixesen 
información relativa aos asuntos pasaran o xoves pola mañá polo despacho 
do Interventor para que lles fose avanzando sobre os temas nos que se 
estaba a traballar, en calquera caso os expedientes están completos e 
calquera que desexe velos ou obter información sobre os mesmos o 
Interventor estará a disposición dos concelleiros para proporcionarlla ou 
aclara mais cousas. Por outra banda o sr. Alcalde di ser consciente de que o 
propio regulamento de organización municipal determina que as mocións 
urxentes deben ser presentadas con 24 horas de antelación e que neste caso 
incúmprese o regulamento pero que considera que merece a pena incluír 
estes asuntos posto que é moi urxente e carece de sentido demorar un mes 
mais o pagos destas facturas.  
 
 
 
Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción da Alcaldía 
relativa á aprobación do expediente de suplemento de crédito 01/2019 
para o recoñecemento extraxudicial de crédito núm. 5/2019. 
 
A moción presentada di literalmente: 
 
“MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á 
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO 01/2019 PARA O RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 5/2019 

De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación do expediente de suplemento de crédito 01/2019 para o 
recoñecemento extraxudicial de crédito nº 5/2019.  

A urxencia da moción motívase no seguinte: 

1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas correspondentes a obras, servizos e subministros efectivamente 
prestados no exercicio anterior polos respectivos provedores actuantes de 
boa fe, resultando o Concello obrigado ao seu recoñecemento e pago, ao 
existir conformidade coas facturas emitidas, producíndose en caso contrario 
un enriquecemento inxusto da Administración, e cuxa tramitación non pode 
demorarse máis xa que se trata de facturas presentadas no exercicio 2018. 
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Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 

Logo e ver o expediente formado, no que constan; 

- Providencia da Alcaldía do 04.04.2019. 

- Memoria xustificativa da Alcaldía do 04.04.2019. 

- Informe da Intervención da mesma data. 

Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de suplemento de crédito con nº 01/2019, financiado con cargo 
ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente do 
exercicio anterior e por importe de 263.472,66 euros. 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de 
exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. 

O Barco, na data de sinatura 

O alcalde 

Asdo. Alfredo L. García Rodríguez” 

 
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día por 
unanimidade dos concelleiros, en votación ordinaria, polo sr. Alcalde dáse 
conta da proposición presentada, informando aos concelleiros de que queda 
o expediente a súa disposición. 
 
Informa o sr Alcalde que o acordo consiste en habilitar 263.472,66 euros 
para aboar unha serie de facturas do ano 2018, contidas no expediente que 
quedan a disposición dos señores concelleiros. Prosegue dicindo que o 
suplemento de crédito que unha vez aprobado na sesión debe ser publicado 
no Boletín Oficial da Provincia, e ser sometido a unha exposición pública de 
quince días, transcorrido o prazo entra en vigor e  partir de aí apróbanse as 
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facturas e páganse, pero hai que aprobar o crédito posto que o problema e 
que no 2019 as facturas de 2018 non teñen crédito no orzamento do ano 
2019, e polo tanto é preciso aprobar un suplemento de crédito.  
 
Concedéselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que votou a favor da inclusión do asunto na orde do día pero que 
como non viu as facturas absterase na votación, aínda que declara a 
confianza na administración dos funcionarios municipais. 
 
Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o sr. 
Moldes Gómez,  quen manifesta que o seu grupo tamén se absterá na 
votación.  
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, con dez votos a favor e 
sete abstencións, adopta o seguinte acordo: 

Primeiro: aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
orzamento municipal para o exercicio 2019, prorrogado do exercicio 
2018, na modalidade de suplemento de crédito con núm. 01/2019, 
financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría para gastos 
xerais procedente do exercido anterior e por importe de 263.472,66 
euros.  

Segundo: dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de 
edictos electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, 
conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se 
transcorrido o prazo de exposición ao público, expresado no artigo 
169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba  o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegación ou reclamacións, o presente acorado enténdese 
elevado a definitivo. 

 
 
 
Previa ratificación da urxencia, moción da Alcaldía relativa á 
aprobación do expediente de suplemento de crédito 02/2019 para o 
recoñecemento extraxudicial de crédito núm.6/2019. 
 
A moción presentada di literalmente: 
 
“MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á 
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO 02/2019 PARA O RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 6/2019 
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De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación do expediente de suplemento de crédito 02/2019 para o 
recoñecemento extraxudicial de crédito nº 6/2019. 
 
A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas con entrada nos rexistros municipais a comezos do exercicio 2019, 
pero que corresponden a gastos orixinados en exercicios anteriores polos 
respectivos provedores actuantes de boa fe, resultando o Concello obrigado 
ao seu recoñecemento e pago, ao existir conformidade coas facturas 
emitidas, producíndose en caso contrario un enriquecemento inxusto da 
Administración, e cuxa tramitación non pode demorarse máis xa que se trata 
de facturas que acumulan xa un considerable retraso. 
 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo e ver o expediente formado, no que constan; 
- Providencia da Alcaldía do 04.04.2019. 
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 04.04.2019. 
- Informe da Intervención da mesma data. 
 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de suplemento de crédito con nº 02/2019, financiado con cargo 
ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente do 
exercicio anterior e por importe de 152.087,76 euros. 
 
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de 
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exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. 
 
O Barco, na data de sinatura 
O alcalde 
Asdo. Alfredo L. García Rodríguez” 
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día por 
unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, polo sr. 
Alcalde dáse conta da proposición presentada, informando aos concelleiros 
de que este punto consiste na aprobación dun suplemento de crédito por 
importe de 152.087,76 euros para aboar unha serie de facturas contidas no 
expediente que queda a disposición dos señores concelleiros. Todas as 
facturas entraron no ano 2019 pero corresponden ao 2018. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria, con dez votos a 
favor e sete abstencións, adopta o seguinte acordo: 

Primeiro: aprobar inicialmente o expediente de modificación do 
orzamento municipal para o exercicio 2018, na modalidade de 
suplemento de crédito con núm.02/2019, financiado con cargo ao 
remanente líquido de tesouraría para gastos xerais procedente do 
exercicio anterior e por importe d 152.087,76 euros. 

Segundo: Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de 
edictos electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, 
conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se 
transcorrido o prazo de exposición ao público, expresando no artigo 
196.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba  o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegación ou reclamacións, o presente acorado enténdese 
elevado a definitivo. 

 

 
 
 
Previa ratificación da urxencia, moción da Alcaldía relativa á 
aprobación da relación de facturas 2019 000008 e á súa aprobación 
mediante o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 
4/2019. 
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A moción presentada di literalmente: 
 
“MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á 
APROBACIÓN DA RELACIÓN DE FACTURAS 2019 000008 E Á 
SÚA APROBACIÓN MEDIANTE O EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 4/2019 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación da relación de facturas 2019 000008 e a súa aprobación 
mediante a tramitación do expediente de recoñecemento extraxudicial de 
crédito 4/2019. 
 
A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas correspondentes a servizos ou subministros prestados no exercicio 
anterior cuxa tramitación non pode demorarse máis pola especial natureza 
dos gastos que recollen, que son os seguintes: 
  Primas de seguros municipais, principalmente de vehículos e 

edificios, nos que a demora no pagamento podería traer consigo 
problemas de cobertura dos riscos.  Correspondencia municipal, nos que existe risco de que a Sociedade 
Estatal de Correos e Telégrafos interrompa a prestación do servizo, 
que podería provocar a paralización do envío de notificacións ou 
certificados.  Factura de José Antonio Troncoso Segura con serie 2018 e nº 049: 
trátase dunha factura correspondente a unha actividade cultural 
subvencionada polo AGADIC, existindo o risco de perda de 
subvención no caso de demora excesiva do pagamento, efectuándose 
xa requirimentos por parte da entidade concedente da subvención en 
relación coa demora no pagamento desta factura. 
 

2º As circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á 
tramitación dun expediente de modificación de crédito para dotar aos 
mesmos de consignación específica no exercicio 2019 con carácter previo 
ao seu recoñecemento extraxudicial, e ademais trátase de gastos cuxa 
imputación aos créditos iniciais do orzamento do exercicio 2019 
(prorrogado do exercicio 2018) non se considera que vaia causar prexuízo 
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nin limitación algunha para a realización das atencións do exercicio 
corrente. 
 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo de ver a existencia de facturas correspondentes a servizos ou 
subministros prestados no exercicio anterior cuxa tramitación non pode 
demorarse máis pola especial natureza dos gastos que recollen, que son os 
seguintes:  Primas de seguros municipais, principalmente de vehículos e 

edificios, nos que a demora no pagamento podería traer consigo 
problemas de cobertura dos riscos.  Correspondencia municipal, nos que existe risco de que a Sociedade 
Estatal de Correos e Telégrafos interrompa a prestación do servizo, o 
que podería provocar a paralización do envío de notificacións ou 
certificados.  Factura de José Antonio Troncoso Segura con serie 2018 e nº 049: 
trátase dunha factura correspondente a unha actividade cultural 
subvencionada polo AGADIC, existindo o risco de perda de 
subvención no caso de demora excesiva do pagamento, efectuándose 
xa requirimentos por parte da entidade concedente da subvención en 
relación coa demora no pagamento desta factura). 
 

As circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á 
tramitación dun 
expediente de modificación de crédito para dotar aos mesmos de 
consignación específica no exercicio 2019 con carácter previo ao seu 
recoñecemento extraxudicial, e ademais trátase de gastos cuxa imputación 
aos créditos iniciais do orzamento do exercicio 2019 (prorrogado do 
exercicio 2018) non se considera que vaia causar prexuízo nin limitación 
algunha para a realización das atencións do exercicio corrente. 
 
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000008 que se 
presenta á Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman 
parte un total de 10 xustificantes de gasto, que suman un importe total bruto 
e líquido de 12.382,89 euros, constando acreditación documental da 
realización das prestacións, resultando o Concello obrigado ao pago, 
incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto 
da Administración. 
 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 3 de abril de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
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Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 3 
de abril de 
2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o La autenticidad de este documento se puede comprobar con el 
código principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos e 
subministros efectivamente prestados polos respectivos provedores 
actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión 
debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, 
incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da 
Administración. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000008, e recoñecer extraxudicialmente con 
cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación 
das mesmas. 
 
TERCEIRO. - Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000008 con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, por un importe 
total de 12.382,89 euros. 
 
O Barco, na data de sinatura 
O alcalde 
Asdo. Alfredo L. García Rodríguez” 
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día por 
unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, polo sr. 
Alcalde dáse conta da proposición presentada, informando aos concelleiros 
de que queda o expediente a súa disposición. 
 
Di o sr. Alcalde que se trata dun recoñecemento extraxudicial de crédito 
para o pago dunha serie de facturas contra o créditos ordinarios deste ano, é 
dicir partidas que existen este ano e que se cargan aí. Neste caso son tres 
tipos de facturas: as relativas a seguros nas que a demora do seu pagamento 
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podería traer consigo problemas de cobertura dos risco, unha da Sociedade 
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (Correos) que podería supor unha 
paralización no envío de comunicacións e finalmente unha de Axencia 
Galega das Artes Escénicas (AGADIC) correspondente a unha obra de 
teatro subvencionada que quedou sen pagar dende novembro do 2018, e que 
non queren ter ningún tipo de problema con AGADIC posto que todo o 
teatro que facemos está subvencionado por eles. Neste caso trátase dun 
importe total do recoñecemento extraxudicial de crédito de 12.382,89 euros. 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria, con dez votos a 
favor e sete abstencións, adopta o seguinte acordo: 

Primeiro: Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 
3 de abril de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase 
de servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben  quedar en situación de 
indefensión debido a este incumprimento resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento 
inxusto da Administración. 

Segundo: Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de 
xustificantes de gastos núm. 2019 000008, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o 
crédito derivado da aprobación das mesmas. 

Terceiro: Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas 
da aprobación da relación 2019 000008 con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, por un 
importe total de 12.382,89 euros. 

 
 
 
Previa ratificación da urxencia, moción da Alcaldía relativa á concesión 
dos premios do concurso de comparsas do entroido 2018 e á súa 
aprobación mediante recoñecemento extraxudicial de crédito. 
 
A moción presentada di literalmente: 
 
“MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á CONCESIÓN 
DOS PREMIOS DO CONCURSO DE COMPARSAS DO ENTROIDO 
2018 E Á SÚA APROBACIÓN MEDIANTE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 
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De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a concesión dos premios do concurso de comparsas do entroido 2018 
e a súa aprobación mediante recoñecemento extraxudicial de crédito. 
 
A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase dun 
expediente que leva un considerable retraso na súa tramitación (trátase 
dunha convocatoria de premios do exercicio anterior) e cómpre, unha vez 
completo, resolvelo con urxencia para non causar un retraso aínda maior na 
aprobación e pagamento dos sinalados premios. 
 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo de ver a proposta da concelleira de cultura e educación do 22 de 
febreiro de 2018, 
que transcrita literalmente di: 
 
“ Margarida Pizcueta Barreiro, concelleira de Cultura e Educación, 
comprácese en 

INFORMAR 

Que o concurso de comparsas do Entroido celebrouse no Barco o domingo 
18 de febreiro de 2018 a partir das 17h30, ao ter que adiarse por mor do 
tempo o inicialmente previsto para o martes 13 de febreiro á mesma hora. 
 
O xurado reuniuse o día 19 de febreiro ás 18 horas, presidido pola 
concelleira de Cultura e Educación, Margarida Pizcueta Barreiro e 
formado polos concelleiros Alicia Álvarez Fernández e Jesús Jares 
Almeida. 
 
Vistas as bases reguladoras do concurso que foron aprobadas por 
resolución da alcaldía o 6 de febreiro de 2018. 
 
Vistas as declaracións de inscrición de cada unhas das 21 comparsas que o 
solicitaron en tempo e forma.  

Comprobado que dúas delas, as que levaban os números 8 e 15, non se 
presentaron. 
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Comprobado que, nalgúns casos, o número de membros da comparsa que 
foron inscritos non coincidiu cos que realmente formaban parte dela no 
desfile, entenderase 
como válido, aos efectos de adxudicación do premio, o que figura na 
columna dereita 
da táboa que aparece a continuación. 
 
Núm. Titular Comparsa Membros 

inscritos 
Membros 

reais 
01 ANPA CALABAGUEIROS OS COMECOCOS DO 

CONDESA 
45 41 

02 ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO PEDRAYO 

ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO PEDRAYO 

47 47 

03 A. CULTURAL FOLIÓN 
OS VITICULTORES 

FOLIÓN OS 
VITICULTORES 

31 28 

04 MONTSERRAT LAMEIRO 
GAGO 

ANIMALANDIA 30 14 

05 ASFAVAL AS XOANIÑAS DE 
ASFAVAL 

25 21 

06 LAURA SÁNDEZ SÁNDEZ GALLETAS DE 
JENGIBRE 

13 14 

07 MULLERES RURAIS DE 
CÓRGOMO 

DÁLMATAS DE 
CÓRGOMO 

30 26 

08 A. CULTURAL FOLIÓN 
DO TAMEIRÓN 

FOLIÓN DO TAMEIRÓN 35 N/P 

09 A. MULLERES RURAIS DE  
ARCOS DE VALDEORRAS 

RATIBRÓN MATA RATA 
E RATÓN... 

23 26 

10 A. AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

24 12 

11 ANPA MARTAGUISELA MARTES TRECE 25 22 
12 TERESA FRANCO LEÓN NO ESTABA MUERTO 

ESTABA DE ENTROIDO 
20 14 

13 MANUEL CARLOS 
CARAMÉS VARELA 

CONFRARÍA DA 
PURRELA 

16 15 

14 ANPA COLEXIO DIVINA 
PASTORA 

PIRATAS SEN CARIBE 110 100 

15 AFEM MOREA QUIEN ES QUIEN? 21 N/P 
16 A.VECIÑOS ALUVEIRE 

DE QUEREÑO 
QUEREÑO EN EL 
MEDIEVAL 

31 38 

17 ROSARIO VÁZQUEZ SANFERMINES 20 12 
18 ANPA CEIP VIRXE DO 

CAMIÑO DE RUBIÁ 
OS INVENCIBLES 29 31 

19 CONCEPCIÓN PÉREZ 
RAYA 

FUIMOS Y VOLVIMOS 10 10 

20 ANPA ATURUXO CEIP 
JULIO GURRIARÁN 

O CIRCO 80 95 
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21 A. MULLERES RURAIS DE 
VEIGAMUÍÑOS 

PAYASOS DE LA TELE 25 22 

   690  
 
O Xurado adoptou por unanimidade o seguinte 

ACORDO: 

Propoñer á Xunta de Goberno Local a resolución do concurso de 
comparsas do Entroido 2018 co outorgamento dos premios que se 
relacionan na seguinte táboa, na que se inclúen os datos que figuran na 
declaración de cada solicitante e o control efectuado polo xurado 
 
Núm. Titular Comparsa premios 
01 ANPA 

CALABAGUEIROS 
OS COMECOCOS DO 
CONDESA 

295 

02 ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO PEDRAYO 

ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO 
PEDRAYO 

295 
 

03 A. CULTURAL FOLIÓN 
OS VITICULTORES 

FOLIÓN OS 
VITICULTORES 

200 
 

04 MONTSERRAT  
LAMEIRO GAGO 

ANIMALANDIA 150 

05 ASFAVAL AS XOANIÑAS DE 
ASFAVAL 

200 

06 LAURA SÁNDEZ 
SÁNDEZ 

GALLETAS DE 
JENGIBRE 

150 

07 MULLERES RURAIS DE 
CÓRGOMO 

DÁLMATAS DE 
CÓRGOMO 

200 
 

08 A. CULTURAL FOLIÓN 
DO TAMEIRÓN 

FOLIÓN DO 
TAMEIRÓN 

0 

09 A. MULLERES RURAIS 
DE  ARCOS DE 
VALDEORRAS 

RATIBRÓN MATA 
RATA E 
RATÓN... 

200 
 

10 A. AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

150 

11 ANPA MARTAGUISELA MARTES TRECE 200 
12 TERESA FRANCO LEÓN NO ESTABA MUERTO 

ESTABA DE ENTROIDO 
150 

 
13 MANUEL CARLOS 

CARAMÉS VARELA 
CONFRARÍA DA 
PURRELA 

150 

14 ANPA COLEXIO DIVINA 
PASTORA 

PIRATAS SEN CARIBE 295 
 

15 AFEM MOREA QUIEN ES QUIEN? 0 
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16 A.VECIÑOS ALUVEIRE 
DE QUEREÑO 

QUEREÑO EN EL 
MEDIEVAL 

250 
 

17 ROSARIO VÁZQUEZ SANFERMINES 150 
18 ANPA CEIP VIRXE DO 

CAMIÑO DE RUBIÁ 
OS INVENCIBLES 250 

 
19 CONCEPCIÓN PÉREZ 

RAYA 
FUIMOS Y VOLVIMOS 150 

20 ANPA ATURUXO CEIP 
JULIO GURRIARÁN 

O CIRCO 295 
 

21 A. MULLERES RURAIS 
DE VEIGAMUÍÑOS 

PAYASOS DE LA TELE 200 
 

TOTAL 3930 
 
O que fago constar no Barco a 22 de febreiro de 2018. 
Asdo: Margarida Pizcueta Barrreiro 
Concelleira de Cultura e Educación” 
Logo de ver o informe do técnico de cultura municipal do 23 de febreiro de 
2018, no que se conclúe que a proposta realizada polo xurado do concurso 
axústase ao sinalado nas bases aprobadas por Resolución da Alcaldía do 6 
de febreiro de 2018. 
 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 3 de abril de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO . Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 3 
de abril de 2019 e continuar coa tramitación do expediente, xa que aínda que 
se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e algúns dos requisitos 
esixidos pola normativa reguladora das subvencións das administracións 
públicas, a proposta de concesión dos premios axústase ás bases sinaladas e 
tramitouse un procedemento con convocatoria pública e proposta de 
concesión efectuada por un xurado. Ademais, trátase de premios de escaso 
importe individual e escasa contía total que teñen como finalidade fomentar 
a acción cultural no ámbito local e en particular a continuidade de 
celebracións de carácter tradicional como o entroido. 
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SEGUNDO. Resolver o concurso de comparsas do Entroido 2018 e 
outorgar os premios que se relacionan na seguinte táboa, na que se inclúen 
os datos que figuran na declaración de cada solicitante e o control efectuado 
polo xurado: 
Núm. Titular Comparsa premios 
01 ANPA 

CALABAGUEIROS 
OS COMECOCOS DO 
CONDESA 

295 

02 ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO PEDRAYO 

ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO 
PEDRAYO 

295 
 

03 A. CULTURAL FOLIÓN 
OS VITICULTORES 

FOLIÓN OS 
VITICULTORES 

200 
 

04 MONTSERRAT  
LAMEIRO GAGO 

ANIMALANDIA 150 

05 ASFAVAL AS XOANIÑAS DE 
ASFAVAL 

200 

06 LAURA SÁNDEZ 
SÁNDEZ 

GALLETAS DE 
JENGIBRE 

150 

07 MULLERES RURAIS DE 
CÓRGOMO 

DÁLMATAS DE 
CÓRGOMO 

200 
 

08 A. CULTURAL FOLIÓN 
DO TAMEIRÓN 

FOLIÓN DO 
TAMEIRÓN 

0 

09 A. MULLERES RURAIS 
DE  ARCOS DE 
VALDEORRAS 

RATIBRÓN MATA 
RATA E 
RATÓN... 

200 
 

10 A. AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

150 

11 ANPA MARTAGUISELA MARTES TRECE 200 
12 TERESA FRANCO LEÓN NO ESTABA MUERTO 

ESTABA DE ENTROIDO 
150 

 
13 MANUEL CARLOS 

CARAMÉS VARELA 
CONFRARÍA DA 
PURRELA 

150 

14 ANPA COLEXIO DIVINA 
PASTORA 

PIRATAS SEN CARIBE 295 
 

15 AFEM MOREA QUIEN ES QUIEN? 0 
16 A.VECIÑOS ALUVEIRE 

DE QUEREÑO 
QUEREÑO EN EL 
MEDIEVAL 

250 
 

17 ROSARIO VÁZQUEZ SANFERMINES 150 
18 ANPA CEIP VIRXE DO 

CAMIÑO DE RUBIÁ 
OS INVENCIBLES 250 

 
19 CONCEPCIÓN PÉREZ 

RAYA 
FUIMOS Y VOLVIMOS 150 
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20 ANPA ATURUXO CEIP 
JULIO GURRIARÁN 

O CIRCO 295 
 

21 A. MULLERES RURAIS 
DE VEIGAMUÍÑOS 

PAYASOS DE LA TELE 200 
 

TOTAL 3930 
 
TERCEIRO. Recoñecer extraxudicialmente o crédito e aplicar ao 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, os gastos 
derivados da concesión e aprobación dos premios sinalados no punto 
anterior. 
 
CUARTO . Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas 
da aprobación dos premios sinalados no punto SEGUNDO con cargo á 
aplicación orzamentaria 2019 330/481.00. 
 
O Barco, na data de sinatura 
O alcalde 
Asdo. Alfredo L. García Rodríguez” 
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día por 
unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, polo sr. 
Alcalde dáse conta da proposición presentada, informando aos concelleiros 
de que queda o expediente a súa disposición. 
 
Di o sr. Alcalde que se trata dunha cantidade pequena de 3.930,00 euros, e 
recorda a carga de traballo a que está sometido o Interventor municipal e o 
esforzo para sacar adiante todas estas cuestións. 
 
Concédeselle a palabra ao sr. Yáñez que fai uso dela para dicir que votará a 
favor posto que aquí está todo ben especificado na moción. 
  
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria por unanimidade dos seus 
membros adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 3 de abril de 2019 e continuar coa tramitación do expediente, xa que 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e algúns 
dos requisitos esixidos pola normativa reguladora das subvencións das 
administracións públicas, a proposta de concesión dos premios axústase 
ás bases sinaladas e tramitouse un procedemento con convocatoria 
pública e proposta de concesión efectuada por un xurado. Ademais, 
trátase de premios de escaso importe individual e escasa contía total 
que teñen como finalidade fomentar a acción cultural no ámbito local e 
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en particular a continuidade de celebracións de carácter tradicional 
como o entroido. 
 
SEGUNDO. Resolver o concurso de comparsas do Entroido 2018 e 
outorgar os premios que se relacionan na seguinte táboa, na que se 
inclúen os datos que figuran na declaración de cada solicitante e o 
control efectuado polo xurado: 
 
Núm. Titular Comparsa premios 
01 ANPA 

CALABAGUEIROS 
OS COMECOCOS DO 
CONDESA 

295 

02 ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO PEDRAYO 

ANPA CEIP RAMÓN 
OTERO 
PEDRAYO 

295 
 

03 A. CULTURAL FOLIÓN 
OS VITICULTORES 

FOLIÓN OS 
VITICULTORES 

200 
 

04 MONTSERRAT 
LAMEIRO GAGO 

ANIMALANDIA 150 

05 ASFAVAL AS XOANIÑAS DE 
ASFAVAL 

200 

06 LAURA SÁNDEZ 
SÁNDEZ 

GALLETAS DE 
JENGIBRE 

150 

07 MULLERES RURAIS DE 
CÓRGOMO 

DÁLMATAS DE 
CÓRGOMO 

200 
 

08 A. CULTURAL FOLIÓN 
DO TAMEIRÓN 

FOLIÓN DO 
TAMEIRÓN 

0 

09 A. MULLERES RURAIS 
DE  ARCOS DE 
VALDEORRAS 

RATIBRÓN MATA 
RATA E 
RATÓN... 

200 
 

10 A. AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

AMAS DE CASA O 
TEIXADAL 

150 

11 ANPA MARTAGUISELA MARTES TRECE 200 
12 TERESA FRANCO LEÓN NO ESTABA MUERTO 

ESTABA DE ENTROIDO 
150 

 
13 MANUEL CARLOS 

CARAMÉS VARELA 
CONFRARÍA DA 
PURRELA 

150 

14 ANPA COLEXIO DIVINA 
PASTORA 

PIRATAS SEN CARIBE 295 
 

15 AFEM MOREA QUIEN ES QUIEN? 0 
16 A.VECIÑOS ALUVEIRE 

DE QUEREÑO 
QUEREÑO EN EL 
MEDIEVAL 

250 
 

17 ROSARIO VÁZQUEZ SANFERMINES 150 
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18 ANPA CEIP VIRXE DO 
CAMIÑO DE RUBIÁ 

OS INVENCIBLES 250 
 

19 CONCEPCIÓN PÉREZ 
RAYA 

FUIMOS Y VOLVIMOS 150 

20 ANPA ATURUXO CEIP 
JULIO GURRIARÁN 

O CIRCO 295 
 

21 A. MULLERES RURAIS 
DE VEIGAMUÍÑOS 

PAYASOS DE LA TELE 200 
 

TOTAL 3930 
 
TERCEIRO. Recoñecer extraxudicialmente o crédito e aplicar ao 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, os gastos 
derivados da concesión e aprobación dos premios sinalados no punto 
anterior. 
 
CUARTO. Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos premios sinalados no punto SEGUNDO 
con cargo á aplicación orzamentaria 2019 330/481.00. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 
 
2º) DACIÓN DE CONTAS: 
 
1.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o núm. 196 do 
ano 2019 ata a núm. 251 do ano 2019 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 1, 8 e 22 de febreiro de 2019 e de 1, 8 e 15 de marzo de 2019.  

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
196 do ano 2019 ata a núm. 251 do ano 2019 e das actas da Xunta de 
Goberno Local de 1, 8 e 22 de febreiro de 2019 e de 1, 8 e 15 de marzo de 
2019.  

2.- Dación de contas das sentenzas recibidas nos procedementos 
ordinarios 713/2018 e 101/2019 e no procedemento 22/2019. 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos procedementos 713/2018, 
101/2019 e 22/2019 cuxa documentación estivo a disposición dos 
concelleiros. 
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3.-Dación de conta información relativa á execución trimestral, período 
medio de pago e morosidade do 4º trimestre de 2018. 

A Presidencia dá conta da información relativa á execución trimestral, 
período medio de pago e morosidade do 4º trimestre de 2018, cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 
 
Pide a palabra o señor o Sr. Moldes, do Grupo Partido Popular quen, unha 
vez concedida, di que agora que se están a facer varias obras gustaríalle 
recibir información sobre os pasos elevados que se deben realizar nas 
distintas rúas do municipio, entre eles o da rúa Juan Giral. 
 
Toma a palabra o señor Alcalde quen di que ten prevista a realización dunha 
serie de pasos elevados entre os que se atopa o da rúa Juan Giral. Pero que o 
Concello está pendente de moitas cousas pero a maior preocupación é o 
tema de pagar, xa que durante moito tempo se estivo a cumprir o prazo de 
pago a provedores pero agora por cuestións alleas non se cumpre, unha vez 
rematado isto e unha vez finalizados os convenios que se van asinar das 
entidades empezárase a sacar cousas, entre elas  o nomeamento de dúas 
persoas para a brigada de obras do Concello, e poderanse executar os pasos 
elevados nas distintas rúas, posto que existen moitas dificultades en atopar 
empresas para a execución das obras. Pero o paso de Juan Giral atopase 
dentro das miras da Corporación. O sr. Alcalde di que non se respecta a 
velocidade ao que hai que engadir a existencia dunha curva previa, e por iso 
probablemente un dos primeiros  traballos que realice a brigada de obras 
formada por catro operarios será ese paso elevado na citada rúa. 
 
Pide a palabra o señor o Sr. Enrique Pérez Roca, do Grupo Partido Popular 
quen, unha vez concedida, di que ten varias preguntas, dúas relativas ao 
parque empresarial. A primeira que onde está a rotonda da antiga nave de 
Sevasa, os colectores do lixo alí situados están en plena rotonda e que nos 
últimos días pasou un camión e ao virar deulle ao colector do lixo e estes 
feitos poden ocasionar danos persoais, e di que se debe cambiar o lugar dos 
colectores do lixo posto que están en plena rotonda. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde, quen di que o seguinte día irase a comprobar 
que os colectores do lixo están situados na rotonda e que de ser así non é o 
lugar axeitado e que o Concello diralle a empresa que os cambie de lugar.  
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Retoma a palabra o Sr. Pérez Roca, para formular a segunda pregunta 
relativa ao polígono, e di que a sinalización do chan practicamente 
desapareceu, que non se ven as raias para o aparcadoiro de camións, sobre 
todo no tramo onde está situada a empresa CAFERSA. Ademais os 
vehículos que veñen dirección de Viloira cara o propio polígono  utilizan o 
aparcadoiro para circular. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde que di que o ano pasado pintáronse todos os 
pasos de peóns en outubro e este ano dende o departamento de obras fíxose 
un concurso invitando a cinco ou seis empresas, todas as que coñecen no 
departamento de obras dedicadas a este fin, para pintar as liñas tanto 
amarelas como as brancas, pediuse unha proposta despois dun informe da 
Policía Local referido as liñas que era preciso pintar. Di o sr. Alcalde que 
descoñece si o polígono está incluído nesa oferta pero aínda que non o 
estivese non hai problema en realizar o pintado das raias do aparcadoiro 
posto que na partida existe crédito suficiente para iso e que nestes 
momentos dende o Concello estase esperando que veña o bo tempo para 
pintar as vías públicas, traballo que se durará unha semana. 
 
Retoma a palabra o Sr. Pérez Roca, que di que trae unha proposta veciñal 
dos veciños da zona de Calabagueiros os que solicitan que os colectores do 
lixo situados na rúa e preto do lugar onde se realizará a rotonda deben estar 
na marxe dereita, e non na esquerda como están actualmente, para evitar 
cruzar posto que na marxe dereita é onde están situadas as vivendas e así 
evitar cruzar a rúa xa que hai pouca visibilidade e é perigoso cruzar pola 
noite, principalmente para os cativos.  
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde que di que os cidadáns xeralmente queren os 
contedores preto pero ninguén os quere debaixo das súas fiestras nin preto 
das súas fachadas, por iso colocáronse na marxe esquerda da rúa, posto que 
non hai vivendas nesa marxe. En principio non hai problema e poderán 
colocarse en fronte a capela aínda que haberá que ver como queda 
finalmente a obra, o lóxico é situalos onde están as casas para evitar que os 
cidadáns crucen a rúa para tirar o lixo pero os cidadáns normalmente 
prefiren camiñar cen metros antes de ter o contedor debaixo da súa fiestra. 
Considera que neste caso existe unha solución ao problema e en principio 
situásense na marxe dereita da rúa en fronte a capela de CEDIE. 
 
Retoma a palabra o Sr. Pérez Roca, que di que en fronte ao pavillón de 
Calabagueiros hai faros situados en todas as fachadas excepto unha que se 
atopa enfronte dun portal e non entende porque non está colgada coma no 
resto da rúa e solicita que se retire posto que está situada no medio do 
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portal,  aínda que descoñece se existe algún problema polo que non se 
situou inicialmente na fachada.  
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde que di que falará co electricista do Concello 
para colocala na fachada da vivenda excepto para o caso de que exista algún 
problema técnico ao respecto.  
 
 
Non tratándose asuntos, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 19:37 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  DE  29  DE ABRIL 
DE 2019

Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 13:34 
horas do 29 de abril de 2019, 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:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Aurentino Alonso Araujo
Dna. María Irene Dacal Feijóo
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana
Dna. Diana Urdangaray Díaz
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro

Grupo Municipal do Partido Popular:
D. Arsenio Moldes Gómez
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Nieves Rodríguez Voces
D. Enrique Pérez Roca
D. Antonio Melo García

Grupo Municipal Mixto:
D. Félix  García Yáñez. 

Non asisten os concelleiros D. Miguel Neira Ojea e Dna. Sabina Aguado 
García, sen que consten xustificadas as ausencias. 

Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. 

Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día.

Único: Celebración do sorteo para elixir a presidente e vogais das 
mesas electorais do Concello do Barco de Valdeorras con motivo das 
Eleccións Municipais e ó Parlamento Europeo 2019, utilizando para 
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iso o censo definitivo e o programa informático facilitado polo I.N.E. e 
elixindo, ademais dos presidentes e vogais titulares e suplentes que 
establece o artigo 26 da LOREG, o número máximo de electores que 
permite o programa informático para que adquiriran a condición de 
presidente ou vogal en caso de que ordene a Xunta Electoral de Zona 
seleccionar a outras persoas como presidentes ou vogais ao ser 
recoñecida algunha escusa.

Pola presidencia declárase aberto o acto, explícase que se realizará un 
sorteo de acordo co programa informático facilitado polo I.N.E., logo de 
cerrarse definitivamente o censo electoral tralas reclamacións realizadas. 
Tamén se explica que se procederá a elixir ademais dos suplentes que 
esixe a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral outras persoas substitutas 
para o caso de que a Xunta Electoral de Zona solicite que se substitúa 
algún dos postos das mesas electorais titulares ou suplentes.

Logo diso o alcalde ordena que polo secretario se pulse o botón para que o 
programa informático realice o sorteo.

Realizado o sorteo o seu resultado é o que sigue: 

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0478   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: BEATRIZ FERRER CANEDO
Identificador: 76728641C
Enderezo:: RUA ABDON BLANCO (DE) 2 PISO P02 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0543   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA DEL MAR GARCIA QUINTA
Identificador: 33323943W
Enderezo:: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) 8 PISO P02 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0410   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JOSE ENRIQUE FERNANDEZ CARRERA
Identificador: 76718860Z
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Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 5 PISO P03 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0406   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: NOELIA FERNANDEZ CARNERO
Identificador: 44481065P
Enderezo:: PRAZA ANDRES DE PRADA (DE) 4 PISO P05 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0369    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: AITOR ERDOZAIN AZURMENDI
Identificador: 30676896W
Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 22 PISO P05 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0670    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: SYLVIE DANIELA ILLADA CANALES
Identificador: 44096153R
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 46 PISO P01 PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0254   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: SERGIO CASEIRO ARIAS
Identificador: 71533949Q
Enderezo:: RUA PESCADORES (DOS) 5 PISO P04 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0370    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: FILOMENA JOSEFINA ESCALANTE ALVAREZ
Identificador: 44096365Y
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 37 PISO P02 PTA G
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0334    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ROCIO DIAZ PARADELO
Identificador: 76735469V
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Enderezo:: PRAZA ANDRES DE PRADA (DE) 3 PISO P02 PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0163   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: RAQUEL MOURE ALVAREZ
Identificador: 44487305S
Enderezo:: PRAZA JOSE OTERO (DE) 3 PISO P01 PTA IZ
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0540   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA ANGELES SIERRA RODRIGUEZ
Identificador: 10052916F
Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 8 PISO P04 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0141   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: DANIEL MIRANDA RIBEIRO
Identificador: 44441143Z
Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 16 PISO P04 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0314   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: FRANCISCO PRADA FERNANDEZ
Identificador: 10028558Y
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 23 PISO P02 PTA IZ
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0098    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ELVA MARTINEZ GARCIA
Identificador: 10046325V
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Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 5 PISO P06 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0341    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MANUEL QUIROGA UDAONDO
Identificador: 34267668Z
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 23 PISO P03 PTA IZ
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0355   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: VERONICA REAL CORREDERA
Identificador: 76728568Q
Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 9 PISO P02 PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0508    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA JOSEFA RUBIO RODRIGUEZ
Identificador: 09690046P
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 6 PISO P06 PTA E
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0420    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: FIDEL RODRIGUEZ FERRER
Identificador: 34929956V
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 18 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: U
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES
ENDEREZO: RUA VEIGA (DA) NUM: 2
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0119   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: ANGELA BECERRA PARADELO
Identificador: 71532087V
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Enderezo:: RUA RIBEIRA (DA) 17 POR 17
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0681   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: NATALIA PORTO MOLDES
Identificador: 76731287K
Enderezo:: CMÑO VILOBAL (DE) 18
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0417   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ANA MARIA GONZALEZ REY
Identificador: 38446303D
Enderezo:: RUA BOLO (DO) 16
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0543   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: BENITA ENCARNACION MONDELO MONDELO
Identificador: 10050918X
Enderezo:: RUA BOLO (DO) 27
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0028    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JAVIER ALVAREZ CAMELO
Identificador: 71527141Q
Enderezo:: RUA VEIGA (DA) 23 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0256    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: HERMINIO ESPINO LOPEZ
Identificador: 34945463E
Enderezo:: CMÑO ALBARELLOS (DE) 8
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0811   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: PATRICIA RODRIGUEZ TORRES
Identificador: 76728547H

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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Enderezo:: RUA LAROUCO (DE) 8 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0206    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ROCIO DEMELOS PEREZ
Identificador: 34943021H
Enderezo:: RUA RUBIA (DE) 10
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0878    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: SORAYA VEDO DAS NEVES
Identificador: 34981165M
Enderezo:: AVDA RUA (DA) 2 PISO P04 PTA J
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: GUARDERIA MUNICIPAL INFANTIL
ENDEREZO: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN NUM: 20
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0107   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: VICTOR DOBAO RODRIGUEZ
Identificador: 76733253D
Enderezo:: RUA PARRAL (DO) 20 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0486   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: RAFAEL YAÑEZ ENRIQUEZ
Identificador: 76708687F
Enderezo:: RUA MANUEL VALCARCE (DE) 3 PISO P03 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0463   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: TAMARA VEDO RODRIGUEZ

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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Identificador: 76731401C
Enderezo:: CMÑO CRUZ (DA) 94
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0344   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nome: JOSE ANTONIO REAL LOPEZ
Identificador: 10019768W
Enderezo:: RUA XOAN GIRAL (DE) 28
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0223    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ESTEFANIA LEON ROCA
Identificador: 76730393R
Enderezo:: RUA CORTES (DAS) 17
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0012    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: PABLO ELEAZAR ALVAREZ ANTA
Identificador: 76722487F
Enderezo:: RUA FRANCISCO PIZARRO (DE) 4 PISO P02
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0060   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: FIDEL BARREDO ALBA
Identificador: 10073685F
Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 37 PISO P05 PTA 

D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0450    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: CARLOS URDANGARAY GOMEZ
Identificador: 30589039M
Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 42 PISO P05 PTA 

D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0455    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: CRISTINA VALVERDE MARTINEZ
Identificador: 76731481P
Enderezo:: RUA VADA (DA) 19
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE ENTOMA
ENDEREZO: RUA ESCOLAS (DAS) NUM: 17
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0048   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: EVA CARRACEDO RAMA
Identificador: 44470214J
Enderezo:: CMÑO CABO (DO) 29
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0041   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: CELIA BLANCO LOPEZ
Identificador: 10048943J
Enderezo:: CMÑO TUMBEIRO (DO) 2
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0169   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: TAMARA MARTINEZ PIRES
Identificador: 76735363A
Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 69
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0075   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: EMILIO DOBAO RODRIGUEZ
Identificador: 34950704L
Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 30
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0061    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: OSCAR LUIS DIAZ GARCIA
Identificador: 34976232V
Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 33
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0137    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MIGUEL LOPEZ DELGADO
Identificador: 76704167H
Enderezo:: CMÑO FERRARIA (DA) 2
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0088   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: MANUEL FOLLA GOMEZ
Identificador: 76699746J
Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 146
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0211    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: MARIA FUENSANTA PEREZ VIDAL
Identificador: 76699887Q
Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 51
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0083    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MANUELA FERNANDEZ FRANCO
Identificador: 76708212S
Enderezo:: CMÑO QUELLO (DO) 2
           ENTOMA
           ENTOMA (SAN XOAN)
Cod. Postal: 32313

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE VILANOVA
ENDEREZO: AVDA CELANOVA (DE) NUM: 21
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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 PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0149   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: MARIA VICENTA LOPEZ REDONDO
Identificador: 10051883D
Enderezo:: ESTDA RUBIA (DE) 18
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0008   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: RICARDO ALVAREZ CARBALLO
Identificador: 76730130Z
Enderezo:: CMÑO ANUGUEIRO (DO) 6
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0189   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ANTONIA PRADA FERNANDEZ
Identificador: 76704189V
Enderezo:: AVDA POUSADOIRO (DO) 12
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0254   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: JOSE MARIA SANTOS GONZALEZ
Identificador: 76714920F
Enderezo:: RUA IGREXA (DA) 2 PISO P01
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0167    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: CRISTINA NUÑEZ PRADA
Identificador: 76729157F
Enderezo:: CMÑO VILOBAL (DE) 7 PISO P01
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0140    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA ISABEL LARANJO RODRIGUEZ
Identificador: 71524110K
Enderezo:: CMÑO ESTREITO 3
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0164   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: AMELIA NEIRA OJEA
Identificador: 10084413V
Enderezo:: ESTDA RUBIA (DE) 27
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0224    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: GERARDO RODRIGUEZ ENCINAS
Identificador: 76698622Q
Enderezo:: CMÑO VISTA FERMOSA (DE) 209 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0199    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA DEL CARMEN PRADA LOPEZ
Identificador: 10036678F
Enderezo:: CMÑO CESTELAS (DAS) 7 PISO P01
           VILANOVA
           VILANOVA (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA VEIGAMUIÑOS
ENDEREZO: RUA SAN TIRSO (DE) NUM: 42
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0416   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: MARIO VIDAL DOMINGUEZ
Identificador: 44435587R
Enderezo:: RUA PISABARROS (DO) 3
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0070   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: YORNYN CARRAZANA AGUILAR
Identificador: 34300741J
Enderezo:: PRAZA BURACO (DO) 2
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22



13

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0415   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: DANIEL VIDAL DOMINGUEZ
Identificador: 71520781G
Enderezo:: RUA PISABARROS (DO) 3
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0118   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: ESTEBAN FERNANDEZ DOVISO
Identificador: 34943068L
Enderezo:: PROBA (A) 2
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32318

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0094    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: CELESTINO DELGADO SILVA
Identificador: 10049255A
Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 23
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0019    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ANTONIO ALVAREZ VEDO
Identificador: 34604024H
Enderezo:: AVDA PORTUGAL (DE) 9
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0043   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: MARIA DEL CARMEN BERCIANO PUENTE
Identificador: 34987033P
Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 27
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0254    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: DAVID OJEA DOMINGUEZ
Identificador: 44441859V
Enderezo:: BARRO VILARRICA 10
           XAGOAZA
           XAGOAZA (SAN MIGUEL)
Cod. Postal: 32317

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0362     NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JOSE MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Identificador: 10071776F
Enderezo:: RUA TREMIÑA 36
           VEIGAMUIÑOS
           PROBA (A) (SANTA MARIA)
Cod. Postal: 32317

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0397   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: CLEMENTE DOMINGUEZ GONZALEZ
Identificador: 02624965K
Enderezo:: RUA CANEIRO DO MIGUIÑAS (DO) 24
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0541   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: SILVIA FERNANDEZ MARTINEZ
Identificador: 76734274H
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 96 PISO P03 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0061   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: VALDEMAR ALVAREZ GONZALEZ
Identificador: 76731640Y
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 77 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0275   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: MIGUEL CIBEIRAS ALONSO
Identificador: 76718562S
Enderezo:: RUA CANEIRO DE LAZARO 3
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0797    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: CRISTINA SUSANA HERNANDO DERORE
Identificador: 09809644Y
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 82 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0004    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: ADRIAN ALCANTARA ARIAS
Identificador: 76732872L
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 82 PISO P04 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0553   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: ENRIQUE FERNANDEZ PRADA
Identificador: 34266778K
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 92 PISO P02 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0166    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: CONCEPCION BARREDA LOPEZ
Identificador: 76772035J
Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 14 PISO P03 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0292    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: AMPARO CORCOBA LEON
Identificador: 76771906E
Enderezo:: RUA SALGUEIRAL (DO) 6 PISO P03 PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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 PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0474   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: DANIEL RODRIGUEZ LAMEIRO
Identificador: 71523871N
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 94 PISO P05 PTA E
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0629   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA CARMEN TERAN BUA
Identificador: 76708893Y
Enderezo:: RUA CASTELAO (DE) 7 PISO A01 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0449   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MANUEL RODRIGUEZ DURAN
Identificador: 34261369V
Enderezo:: RUA CANEIRO DO BIGACHE (DO) 6
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0563   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: LUIS SABIN VASALLO
Identificador: 76699459W
Enderezo:: RUA RIO GALIR (DO) 4 PISO P01 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0143    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: LUIS MENDEZ RODRIGUEZ
Identificador: 34972498D
Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 23 PISO P03 PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0088    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JENNIFER LOSADA RODRIGUEZ
Identificador: 76730922R
Enderezo:: RUA PENAGUILLON (DA) 1 PISO P01 PTA DR
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0275   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: IAGO PEREZ ALVES
Identificador: 71532525H
Enderezo:: RUA XIRIMIL (DO) 7 PISO P02 PTA DR
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0035    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: SONIA LOPEZ FERNANDEZ
Identificador: 76721840G
Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 10 PISO P02 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0583    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: CHRISTIAN SANCHEZ ROBLEDA
Identificador: 76736600K
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 94 PISO P05 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0050   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: JOSE ALVAREZ GONZALEZ
Identificador: 76733248G
Enderezo:: PRAZA IGREXA DE SAN AMARO (DA) 11 PISO P04
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0228   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA DEL ROSARIO CRUZ RODRIGUEZ
Identificador: 76699782A
Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 16 PISO P06 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0204   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: RICARDO CERMEÑO GARCIA
Identificador: 10083776R
Enderezo:: CMÑO CRUZ (DA) 17
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0081   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: ANTONIO AMARO CARBALLO
Identificador: 76725531S
Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 8 PISO P05 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0459    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ
Identificador: 44438521Z
Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 4 PISO P01 PTA G
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0078    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JUAN GUILHERMINO ALVES DA SILVA
Identificador: 44441354H
Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 84 PISO P04 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0332   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ PERAL
Identificador: 10031768L
Enderezo:: PRAZA IGREXA DE SAN AMARO (DA) 11 PISO P02
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0389    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JOSEFA GARCIA GARCIA
Identificador: 10083123S
Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 30 PISO P02 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0039    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ANDRES ALVAREZ FERNANDEZ
Identificador: 34903539G
Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 18 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0539   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: MARTA YAÑEZ FERNANDEZ
Identificador: 71526554G
Enderezo:: RUA ALTO DO MOUZON (DO) 2 PISO P01 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0419   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MANUEL SANCHEZ-PASCUALA QUINTERO
Identificador: 50477140Y
Enderezo:: RUA PROFESOR ELOI MIRA (DO) 14 PISO P02 PTA G
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0336   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: PAULA RODRIGUEZ CORZO
Identificador: 76736471F
Enderezo:: RUA CANTON (DO) 9 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0517   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: JORGE VIDAL PACIOS
Identificador: 10084014D
Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 4 PISO P01 PTA H
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0466    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: FRANCISCO JAVIER VALES NAVIA
Identificador: 10040856E
Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 5 PISO P02 PTA H
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0180    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: MARIA LUISA PARADELO BLANCO
Identificador: 76772732C
Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 37 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0030   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nome: ROSARIO LOPEZ NEIRA
Identificador: 10031088Y
Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 31 PISO P02 PTA E
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0096    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ROCIO MOLDES LOPEZ
Identificador: 76733234J
Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 12 PISO P06 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0197    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: TAMARA PAU DE ALVAREZ
Identificador: 44434452Q
Enderezo:: RUA REAL 16 PISO P02
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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 PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0245   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: PAULA CONDE REY
Identificador: 71509470D
Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 1 PISO P03 PTA F
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0017   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ROBERTO ALONSO BARRIO
Identificador: 45161513R
Enderezo:: RUA VALORCA (DA) 1 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0070   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: SONIA ALVAREZ SANDEZ
Identificador: 50984832L
Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 42 PISO P01 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0669   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: JAVIER HERNANDO DIAZ
Identificador: 71503152Q
Enderezo:: PRAZA IGREXA DE SAN AMARO (DA) 5 PISO P01 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0262    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JAVIER CRUZ RODRIGUEZ
Identificador: 76731716J
Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 5 PISO P05 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0583   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4

Nome: ALBA GARCIA SATURIO
Identificador: 09034931W
Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 17 PISO P03 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0217   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: AINHOA CARRACEDO ALBA DE
Identificador: 76736010Y
Enderezo:: RUA SANTA RITA (DE) 23 PISO P03 PTA E
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0563    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JAIME GARCIA ORDIZ
Identificador: 76736271Z
Enderezo:: RUA DOUTOR PEREZ LISTA (DO) 27 PISO P03 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0190    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MARIA ELENA CADAVID NUÑEZ
Identificador: 34965420S
Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 12 PISO P06 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0108   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: JUAN MARRA MANSO
Identificador: 34966111Q
Enderezo:: PRAZA CONCELLO (DO) 5 PISO P03 PTA F
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0672   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: BENJAMIN VEGA TATO
Identificador: 10066975J
Enderezo:: RUA ALVARO CUNQUEIRO (DE) 4 PISO P03 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0655   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JORGE VEGA ALVAREZ
Identificador: 34962778H
Enderezo:: RUA ELOI RODRIGUEZ BARRIOS 47 PISO P05 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0547   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: MARIA ANGELES SANCHEZ PEREZ
Identificador: 34967608H
Enderezo:: PRAZA PRINCIPE DE ASTURIAS (DO) 5 PISO P03 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0612    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JOSE URDANGARAY DIAZ
Identificador: 71504680A
Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 2 PISO P05 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0664    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ANDREA VEGA MELENDEZ
Identificador: 76737034H
Enderezo:: RUA ELOI RODRIGUEZ BARRIOS 47 PISO P05 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0670   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: ARTURO VEGA RODRIGUEZ
Identificador: 05238974B
Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 7 PISO P01 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0604    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JUAN ANTONIO TORRES APARICIO
Identificador: 71522054N
Enderezo:: RUA ELOI RODRIGUEZ BARRIOS 59 PISO P03 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0165    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: MARIA DULCE MOLDES LEON
Identificador: 76702928K
Enderezo:: RUA ROSALIA DE CASTRO (DE) 5 PISO P02 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 008   MESA: U
NOME DO LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO MARTAGUISELA
ENDEREZO: RUA CORUÑA (DA) NUM: 22
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0517   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: DANIEL PRIETO RODRIGUEZ
Identificador: 76731779F
Enderezo:: RUA PONTEVEDRA (DE) 12 PISO P04
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0472   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARTA NUÑEZ RODRIGUEZ
Identificador: 71507748N
Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 59 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0172   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ALEXANDRE DIAZ MARTINEZ
Identificador: 76734028W
Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 3 PISO P04 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0211   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: CAROLINA DUARTE FLECHA
Identificador: 71511551C
Enderezo:: RUA PONTEVEDRA (DE) 5 PISO P02 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0114    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: CARMEN BLANCO GARCIA
Identificador: 10047484A
Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 27 PISO P04 PTA G
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0336    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: LETICIA GIL PEREZ
Identificador: 76734266X
Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 11 PISO P04 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0320    NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nome: RAMIRO GARCIA LOPEZ
Identificador: 10048080R
Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 5 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0084    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MANUEL ARIAS MARTINEZ
Identificador: 10055462T
Enderezo:: RUA BARCO DE AVILA (DO) 13 PISO P02 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0258   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4

Nome: AMALIA FERNANDEZ MACIA
Identificador: 76729323N
Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 13 PISO P04 PTA G
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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 PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0507   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: SANDRA MARIA GARCIA AÑON
Identificador: 76367873F
Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 65 POR B PISO P03 PTA 22
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0064   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JOSE ALVAREZ GONZALEZ
Identificador: 39340459V
Enderezo:: RUA CHAO (DO) 9 PISO P02 PTA D
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0460   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: IVAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
Identificador: 76733141N
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 30 PISO P02 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0078   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: CARLOS AURELIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Identificador: 71528958Q
Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 42 PISO PBJ PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0621    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: LAURA IGLESIAS RODRIGUEZ
Identificador: 76719655G
Enderezo:: RUA REGAS (DAS) 21 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0317    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JUAN MANUEL DOCAMPO FERNANDEZ
Identificador: 76729598B
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 15 PISO PBJ PTA B
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0188   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nome: MANUEL BORRAJO FERNANDEZ
Identificador: 34987966K
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 21 PISO P03 PTA I
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0076    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 2

Nome: JOSE ALVAREZ PEREZ
Identificador: 34603904J
Enderezo:: RUA CHAO (DO) 33 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0048    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ESTIBALIZ ALVAREZ CALVO
Identificador: 76728627Y
Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 42 PISO P03 PTA A
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0658   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: CESAR AUGUSTO ZURITA CRUZ
Identificador: 44104270E
Enderezo:: RUA CONSTITUCION (DA) 29 PISO P02
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0492   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: CARLOS RODRIGUEZ PRADA
Identificador: 76736228V
Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 39 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0169   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: LORENA NUÑEZ FERNANDEZ
Identificador: 76728282Y
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 13 PISO P04 PTA H
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0650   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: ISERE YANES GARCIA
Identificador: 76732706Z
Enderezo:: RUA CHAO (DO) 6 PISO P01
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0160    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: RAMIRO NUÑEZ ARIAS
Identificador: 76725023J
Enderezo:: RUA RAMON DEL VALLE INCLAN 20 PISO P02
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0004    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: JORGE LAMEIRO GARCIA
Identificador: 71510981W
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 21 PISO P01 PTA F
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0499   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: JUAN JOSE RODRIGUEZ RANDINO
Identificador: 44449003P
Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 65 BLQ 2 PISO P03 PTA 20
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0343    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MARIA JESUS PRIETO BRUÑA
Identificador: 50431875M
Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 13 PISO P02 PTA C
           BARCO (O)
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32300

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0488    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: DIEGO RODRIGUEZ PEREZ
Identificador: 44434496Z
Enderezo:: BARRO FONDO DO LUGAR (O) 52 PISO P02 PTA B
           VEIGADECABO
           BARCO (O) (SAN AMARO)
Cod. Postal: 32318

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: A
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO 
PEDRAYO
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0297   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: DAVID FELIZ BORRAJO
Identificador: 44489642Y
Enderezo:: BARRO OUTEIRO 34
           SANTIGOSO
           SANTIGOSO (SAN MIGUEL)
Cod. Postal: 32314

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0316   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: ALESSANDRO FERNANDEZ BARRIO
Identificador: 44443673Z
Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 17 PISO P04 PTA J
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0061   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: LUCIA ALVAREZ GONZALEZ
Identificador: 76726025A
Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 25 PISO P03 PTA D
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0475   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nome: JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
Identificador: 76708698H
Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 4 PISO P02 PTA A
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0163    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: JOSE MANUEL BLANCO ALVAREZ
Identificador: 20220264K
Enderezo:: VILARIÑO 79
           SANTIGOSO (SAN MIGUEL)
Cod. Postal: 32314

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0107    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: MANUEL ANTA FERNANDEZ
Identificador: 76708708M
Enderezo:: RUA CAMPIÑO (DO) 17 PISO P03 PTA C
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0282   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: DANIEL ESCUREDO ARIAS
Identificador: 76729069B
Enderezo:: RUA VILABRIL (DE) 48
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0205    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ
Identificador: 76712368P
Enderezo:: AVDA SIL (DO) 2 PISO P02 PTA D
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0446    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ANTONIO GARCIA PEREZ
Identificador: 76699705H
Enderezo:: RUA AREAL (DO) 1 PISO P01
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

************************************************************************

MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O)
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: B
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO 
PEDRAYO
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1
           VILOIRA

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
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           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
 
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0434   NIVEL DE ESTUDIOS: 4

Nome: BRAIS VAZQUEZ VILLA
Identificador: 44490374W
Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 9 PISO P01
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0468   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: SUSANA VOCES CARRACEDO
Identificador: 76720483G
Enderezo:: COEDO 27
           COEDO (SAN ANTONIO)
Cod. Postal: 32314

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0466   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA TERESA VILLAR RODRIGUEZ
Identificador: 10079248G
Enderezo:: PRAZA RAMON OTERO PEDRAIO (DE) 10 PISO P03
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0064   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nome: RAFAEL MALVESADA LEON
Identificador: 34944160F
Enderezo:: COEDO 43
           COEDO (SAN ANTONIO)
Cod. Postal: 32314

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0441    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4

Nome: MARIA PILAR VEGA MARTINEZ
Identificador: 10196491Q
Enderezo:: VILARIÑO 8
           SANTIGOSO (SAN MIGUEL)
Cod. Postal: 32314

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0311    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: LUISA RODRIGUEZ GARCIA
Identificador: 10061749P
Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 22 PISO P03 PTA C
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001541F00G7H4U4F6G8K5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  30/04/2019
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ(P3201000A-CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS)-

Alcalde/Presidente  -  30/04/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/04/2019 09:22:09

DOCUMENTO: 20190087071

Fecha: 30/04/2019

Hora: 09:22



32

O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0151   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nome: MARCIAL PARADELO GAVELA
Identificador: 76708583H
Enderezo:: BARRO CORRAL (O) 17
           ALIXO
           ALIXO (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32314

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0270    NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: HUGO ROBLEDA GARCIA
Identificador: 71532494X
Enderezo:: RUA IGREXA (DA) 51
           VILOIRA
           VILOIRA (SAN MARTIÑO)
Cod. Postal: 32315

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0218     NIVEL DE 
ESTUDIOS: 3

Nome: ANTONIO PRADA RAMOS
Identificador: 76728566Z
Enderezo:: MILLAROUSO 31
           MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCION)
Cod. Postal: 32314

************************************************************************

Non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión 
sendo as 13:37 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 2 DE MAIO DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:04 
horas do 2 de maio de 2019, 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 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 do 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  
 
 
Intervén 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 das actas do Pleno das sesións extraordinaria e ordinaria 
celebradas os días 2 e 4 de abril de 2019, respectivamente.   
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións celebradas polo Pleno os días 2 e 4 de abril, ao non formularse 
algunha observación, as devanditas actas resultaron aprobadas en votación 
ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente e Servizos 
relativo á adhesión do Concello do Barco de Valdeorras ó Pacto de 
Alcaldes para o clima e a enerxía: Expediente 2019 MED0000032.  
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da Comisión 
Informativa de Medio Ambiente e Servizos de 12 de abril de 2019, que 
literalmente di: 
 

"1.- A adhesión do concello ó PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A 
ENERXÍA promovido pola Unión Europea, comprometéndose a: 

1. Reducir  as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un  40 por 
cento ata 2030 mediante o aumento da eficiencia enerxética e un maior uso de 
fontes de enerxía renovables.  
2. Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático 
mediante a creación de plans de acción en favor da enerxía sustentable e o 
aumento da resiliencia fronte ao cambio climático. 
3. Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia e unha avaliación de 
riscos e vulnerabilidades derivados do Cambio Climático,  como base para o 
Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) no que se 
resuman as accións clave que planean levar a cabo. 
4. Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no prazo 
de 2 anos a partir da sinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e 
verificación do proceso.  
5. Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a 
avaliación, control e verificación dos obxectivos, informando dos fitos 
acadados en cumprimento do Plan. 
6. Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras 
autoridades locais e rexionais da Unión Europea. 
7. Adaptar as estruturas do Concello incluíndo a asignación de suficientes 
recursos humanos para o desenvolvemento das acciones necesarias.  
8. Mobilizar á sociedade civil no noso ámbito para que participe no 
desenvolvemento do Plan de Acción. 
9. Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental 
e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio para facer posible as tarefas de apoio e coordinación. 
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2.- Facultar ó Alcalde a representar ó Concello na sinatura do Pacto de Alcaldes e  
en calquera outras actuacións que requira a súa execución." 
 
Tamén consta no expediente o informe da Técnico de Medio Ambiente de 
29 de marzo de 2019. 
 
Concédeselle polo alcalde a palabra á concelleira delegada de Medio 
Ambiente, a señora Urdangaray Díaz, quen fai uso dela para dicir que a 
Comisión Europea puxo en marcha no 2008 o Pacto dos Alcaldes co 
obxectivo de involucrar ás autoridades locais e ós cidadáns no 
desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea. A 
adhesión a esta iniciativa, supoñía acollerse ao denominado obxectivo 
20/20/20, cuxa meta era aumentar a eficiencia enerxética un 20%, aumentar 
o uso de enerxía procedente de fontes renovables outro 20% e reducir as 
emisións de gases de efecto invernadoiro un 20% para o ano 2020. Di que o 
Concello do Barco adheriuse ó Pacto dos Alcaldes por unha Enerxía 
Sostible na sesión plenaria do 4 de febreiro de 2016, e elaborou un Plan de 
Acción,  aprobado na sesión plenaria do 1 de decembro de 2016, que debido 
aos cambios inevitables que está facendo o cambio climático o 15 de 
outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o 
Clima e a Enerxía, que consiste  en mellorar a eficiencia enerxética no 
ámbito urbano, conseguir unha redución das emisións de CO2 no ámbito 
territorial local e aumentar a resiliencia fronte ao cambio climático, que o 
Concello do Barco foi un  “núcleo sostible” desde o ano 2007 ata o ano 
2009 e tamén forma parte da Axenda 21 Local do concello e da Rede de 
Municipios Ourensáns cara a Sostibilidade promovida pola Deputación de 
Ourense. Prosegue dicindo a  concelleira que seguindo con todos estes 
compromisos que ten o Concello, agora se quere unir ao Pacto dos Alcaldes 
para o Clima e a Enerxía, e que consiste no compromiso dos concellos  
signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 
2030, que consiste en reducir as emisións de CO2 no seu territorio en, polo 
menos, un 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso 
de fontes de enerxía renovable, traballando á súa vez na implantación de 
medidas de adaptación ao cambio climático e aumento da resiliencia fronte 
a este. Di a concelleira que para alcanzar estes obxectivos os concellos 
adheridos a este Pacto se comprometen a redactar un Plan de Acción para a 
Enerxía Sostible e o Clima (chamado agora PACES), nun prazo máximo de 
dous anos dende a data de adhesión, que o PACES incluiría un inventario de 
referencia de emisións para facer o seguimento da súa  efectividade das 
accións de mitigación e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o 
cambio climático, que ademais, cada dous anos deberase presentar un 
informe de seguimento do PACES e que os obxectivos deste Pacto serían: 
Reducir  as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un  40 por 
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cento; traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio 
climático; elaborar un Inventario de Emisións de Referencia e unha 
avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do Cambio Climático; 
presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no prazo de 
2 anos; desenvolver un Plan de Acción, elaborar un informe bianual; 
compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras 
autoridades locais e rexionais; adaptar as estruturas do Concello incluíndo a 
asignación de suficientes recursos humanos para o desenvolvemento das 
acciones necesarias; mobilizar á sociedade civil no noso ámbito para que 
participe no desenvolvemento do Plan de Acción e comunicar os presentes 
acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Remata dicindo 
a concelleira que cando ela estivo na reunión da Consellería había adheridos 
máis de sete mil setecentos gobernos locais e rexionais de cincuenta e tres 
países distintos e que o novo pacto é o do 27/27/40, é dicir, aumentar o 27% 
o aforro enerxético, aumentar a enerxía procedente de fontes renovables un 
27% e reducir a emisión de CO2 nun 40%. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está a favor deses obxectivos, pero que non 
lle gusta que se chame Pacto de Alcaldes que  lle gustaría máis que se 
chamara Pacto de Concellos, aínda que fora o Alcalde o que representara ao 
Concello. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que van a votar a favor como fixeron na 
Comisión informativa. 
 
Fai uso da palabra o sr Alcalde para dicir que el non estaría en contra de que 
se chamara Pacto de Concellos, que non sabe porqué decidiron chamalo así 
porque o Pacto de Alcaldes é un tema a nivel europeo, que efectivamente 
son os Concellos os que se adhiren e os que asumen os compromisos. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda:  
 

1.- A adhesión do concello ó PACTO DOS ALCALDES PARA O 
CLIMA E A ENERXÍA promovido pola Unión Europea, 
comprometéndose a: 
Reducir  as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un  40 por 
cento ata 2030 mediante o aumento da eficiencia enerxética e un maior 
uso de fontes de enerxía renovables.  
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Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio 
climático mediante a creación de plans de acción en favor da enerxía 
sustentable e o aumento da resiliencia fronte ao cambio climático. 
Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia e unha avaliación de 
riscos e vulnerabilidades derivados do Cambio Climático,  como base 
para o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) 
no que se resuman as accións clave que planean levar a cabo. 
Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no 
prazo de 2 anos a partir da sinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a 
supervisión e verificación do proceso.  
Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a 
avaliación, control e verificación dos obxectivos, informando dos fitos 
acadados en cumprimento do Plan. 
Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con 
outras autoridades locais e rexionais da Unión Europea. 
Adaptar as estruturas do Concello incluíndo a asignación de suficientes 
recursos humanos para o desenvolvemento das acciones necesarias.  
Mobilizar á sociedade civil no noso ámbito para que participe no 
desenvolvemento do Plan de Acción. 
Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio e 
coordinación. 
 
2.- Facultar ó Alcalde a representar ó Concello na sinatura do Pacto de 
Alcaldes e  en calquera outras actuacións que requira a súa execución. 
 
 
3º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa á autorización de transmisión da praza de garaxe 
número 48 sita no edificio de usos múltiples municipal. 
 

Di o sr Alcalde que por motivo dos plenos das eleccións e dos días festivos, 
non foi posible convocar a Comisión de Facenda que permitiría ter 
ditaminado unha serie de asuntos, que entende que non tería ningún sentido 
que non se aprobaran nesta lexislatura e se deixaran para a seguinte, que 
evidentemente tardarían en resolverse pois o Pleno de organización da nova 
Corporación non será ata finais de xuño, que os asuntos pendentes son 
menores pero importantes para os interesados e que parece razoable que se 
saquen, que un deses asuntos é o que vai no presente punto que é a concesión 
dunha praza de garaxe que no seu día foi adxudicada á empresa Procupisa e 
que, polas razoes que sexan agora non ten actividade e quere facer unha 
transmisión de dita praza a un particular, que o expediente está completo, con 
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todos os informes favorables, e que foi proposta dita transmisión pola mesa de 
contratación correspondente.        
 
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, que literalmente di: 
 

" PROPOSICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DA PRAZA DE 
GARAXE NÚMERO 48 
Motivación da urxencia.  
Se trata dunha transmisión solicitada en setembro de 2017,  tendo aportado o futuro 
titular da praza toda a documentación precisa para levar a acabo a transmisión,  en 
particular, o ingreso dos 8.205,57euros en concepto de canon concesional. 
Sendo o pleno competente para autorizar a transmisión se estima procedente a 
inclusión do asunto na presente sesión por estar o expediente completo e non 
demorar así a transmisión. 
 

Antecedentes 
 

1 Con data 06.09.2017 ( R.E. núm. 9.129 ),  presentouse solicitude de  transmisión 
de concesión demanial sobre a praza número 48, por parte de Procupisa S.L.U, CIF 
32112534, a favor de D. Miguel Nicolás Redondo Cebada, DNI 34935068T. 
 

2 Por resolución da Alcaldía, de data 25.02.2019, aprobouse  a lista de espera para 
a adxudicación de autorizacións ou concesións demaniais para o uso privativo das 
prazas de garaxe sitas no edificio de usos múltiples municipal. Na citada lista, se 
procedeu a inclusión de Procupisa S.L.U, coma transmitinte da concesión demanial 
sobre a praza número 48, e a D. Miguel Nicolás Redondo Cebada, DNI 
34935068T, coma adquirinte da praza. 
 

3 A resolución anterior foi notificada a Procupisa S.L.U. e a D. Miguel Nicolás 
Redondo Cebada, comunicándolles a admisión a trámite da solicitude de 
transmisión.  
 

4 Consta no expediente a seguinte documentación aportada por D. Miguel Nicolás 
Redondo Cebada: 
Declaración de non estar incurso en causa algunha de incapacidade e/ou 
incompatibilidade para contratar ca Administración Pública, segundo o artigo 71 da 
Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca Administración 
do Estado. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca Administración 
Autonómica. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas ca Seguridade Social.  
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello. 
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5 Con data 22 de marzo de 2019, reuniuse a Mesa para a concesión administrativa 
de prazas de garaxe no soterrado do edificio de usos múltiples, acordando o 
seguinte: 
 

“ 1º Autorizar a transmisión por parte de Procupisa S.L.U , CIF 32112534 , a 
favor de  D. Miguel Nicolás Redondo Cebada,  DNI 34935068T, da concesión do 
uso privativo da praza de garaxe núm. 48, nos seguintes termos: 
 

1º Prazo de concesión: 75,5 anos. 
2º Canon de concesión: 8.205,57 euros. 
 

2º Requirir a D Miguel Nicolás Redondo Cebada,  DNI 34935068T, que proceda 
a: 
 

a) Ingresar os 8.205,57 euros en concepto de canon concesional. 
 

3º O devandito importe, unha vez satisfeito, será posto a disposición do antigo 
titular da praza no prazo de 30 días.” 
 
6 Previo requirimento cursado ao efecto, con data 1 de abril de 2019, ingresouse 
por D. Miguel Nicolás Redondo Cebada o canon concesional por importe de 
8.205,57 euros. 
 

Consideracións Legais e Técnicas: 
 

Primeira.- O presente acordo ten por obxecto a transmisión dunha concesión 
demanial para o uso privativo da praza de garaxe núm. 48 sita no soterrado do 
edificio de usos múltiples. A concesión demanial sobre a praza 48 outorgouse por 
acordo plenario de data 5 de febreiro de 2004, formalizándose con data 16 de xuño 
de 2004. A duración da concesión é de 90 anos dende a data da formalización. 
 

Segunda.- O prego de condicións xurídicas e económicas reguladoras da 
adxudicación de concesións administrativas consistentes no uso privativo das 
prazas de garaxe sitas no soterrado do edificio de usos múltiples, vixente ao 
momento de outorgamento da concesión, regula a transmisión das prazas nos 
seguintes termos: 
 
“ 13º.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

Con carácter general, la titularidad de la concesión se perderá por voluntad del 
titular y se resolverá mediante nueva adjudicación a otro solicitante que encabece 
la lista de espera que debidamente actualizada a tal efecto existirá en este 
Concello.   

 

La actualización de la lista de espera se producirá siempre que exista nuevo 
solicitante legitimado o se produzca vacante a cubrir y como mínimo una vez al 
año coincidiendo con el cierre del ejercicio. El plazo para la actualización citada 
será de 30 días naturales desde que se produzca la situación que la motive y 
recogerá cuantas solicitudes se hayan producido en ese tiempo.  
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 Una vez designado el futuro titular de la plaza vacante y comunicada la concesión 
al mismo, éste deberá desembolsar al Concello la cantidad resultante de la 
aplicación de la fórmula prevista en el párrafo siguiente antes de transcurrir 10 
días hábiles desde la comunicación. Dicho importe, una vez satisfecho, será puesto 
a disposición del antiguo titular  de la plaza en el plazo de 30 días.  

 

La aportación económica a modo de canon aplicable a esta transmisión será la 
que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 
 

( Aportación inicial + Variación IPC durante ) x Número de años que restan de la 
concesión 

-------------------------------------------------------------- 
Duración de la concesión 

 

Se exceptúa este sistema, cuando se produzca la venta de una vivienda en la que 
era el dueño de la misma titular de una plaza de garaje en el inmueble al que 
estamos haciendo mención. En este caso se autorizará la transmisión de la 
concesión de la utilización privativa de la plaza de garaje al nuevo adquirente. ” 
 

En termos similares se pronuncia o prego actual. 
 

Terceira.- A cláusula anterior, permite a transmisión das prazas, se ben, non de 
modo directo entre particulares, senón a través do Concello que actúa coma 
mediador da transmisión, a través dunha lista de espera, como mecanismo máis 
favorecedor da concorrencia competitiva ao permitir a renuncia á concesión 
demanial, sempre que haxa un solicitante en lista de espera, o que daría prioridade 
a ese solicitante inscrito na lista de espera ( pola orde inscrita ) respecto doutros 
interesados que solicitaren a transmisión ao marxe da lista.  
Igualmente, este control municipal da transmisión, preestablecendo o canon a pagar 
fai boa a consideración das concesións demaniais coma res extra commercium, e 
polo tanto, fóra do tráfico xurídico privado por ser expresión dunha función pública 
 

Cuarta.-  Con carácter xeral, para ser adxudicatario dunha concesión, deberá 
acreditarse a non incursión en ningunha das causas de incapacidade o 
incompatibilidade para contratar segundo o prego vixente. Por elo, o futuro 
adxudicatario da praza deberá presentar a seguinte documentación: 
Declaración de non estar incurso en causa algunha de incapacidade e/ou 
incompatibilidade para contratar ca Administración Pública, segundo o artigo 71 da 
Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca Administración 
do Estado. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca Administración 
Autonómica. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello do 
Barco de Valdeorras. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas ca Seguridade Social.  
 

Quinta.- Logo de ver que polo futuro titular da praza aportouse a documentación 
esixida así coma 
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resgardo acreditativo de ter ingresado no Concello a cantidade de 8.205,57 euros. 
 

ACORDAMOS: 
 

1º Autorizar a transmisión da concesión demanial para o uso privativo da praza de 
garaxe núm. 48 por parte de Procupisa S.L.U, CIF 32112534, a favor de D. Miguel 
Nicolás Redondo Cebada DNI 34935068T. 
A adxudicación ao novo titular será por un prazo de 75,5 anos. 
 

2º Poñer a disposición de Procupisa S.L.U, CIF 32112534, a cantidade de 8.205,57 
euros en concepto de canon concesional, nun prazo de 30 días. 
 

3º Requirir ao D. Miguel Nicolás Redondo Cebada DNI 34935068T para que 
dentro dos 30 días seguintes á recepción da presente, proceda á formalización da 
transmisión da concesión." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para preguntar si esta praza de garaxe é unha concesión, 
non se adxudica en propiedade. 
 
Di o sr Alcalde que non é en propiedade, que é unha concesión 
administrativa das prazas que hai debaixo do edificio de usos múltiples e  
que o prazo de concesión é de uns 75 anos.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, quen di que segundo a documentación, o rexistro de 
entrada da solicitude presentada por Procupisa para a transmisión da praza 
de garaxe é do 6 de setembro do ano 2017 e ata dous anos despois non pasa 
á Pleno, e pregunta o motivo do retraso. 
 
Di o sr. Alcalde que non pode responder porque foi un tema que leva 
directamente o Técnico, que pensa que estivo paralizado o expediente por 
algunha documentación que tería que presentar o solicitante.    
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda:  
 

1.- Autorizar a transmisión da concesión demanial para o uso privativo 
da praza de garaxe núm. 48 por parte de Procupisa S.L.U, CIF 
32112534, a favor de D. Miguel Nicolás Redondo Cebada DNI 
34935068T. 
A adxudicación ao novo titular será por un prazo de 75,5 anos. 
 

2.- Poñer a disposición de Procupisa S.L.U, CIF 32112534, a cantidade 
de 8.205,57 euros en concepto de canon concesional, nun prazo de 30 
días. 
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3.- Requirir ao D. Miguel Nicolás Redondo Cebada DNI 34935068T 
para que dentro dos 30 días seguintes á recepción da presente, proceda 
á formalización da transmisión da concesión. 
 
 
4º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa á aprobación contas xustificativas subvencións 
nominativas 2018: Cáritas e Asfaval. 
 
Di o sr Alcalde que todas as subvencións nominativas ou convenios do ano 
2018 están aprobados e pagados, que hai dous que por un erro en 
determinados conceptos da xustificación, aínda que hai orzamento nunha 
partida hai que dividila en dúas partidas, dedicando cada unha delas a 
distintos xustificantes presentados, e que iso é competencia do Pleno. Di que 
tendo en conta que esas asociacións,  Cáritas e Asfaval, fan unha labor 
importantísima, tampouco debería retrasarse o ingreso da subvención un par 
de meses e que habería que resolvelo canto antes.   
 
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, que literalmente di: 
 
" PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN CONTAS XUSTIFICATIVAS SUBVENCIÓNS 
NOMINATIVAS CÁRITAS E ASFAVAL 2018 
 

Logo de ver os convenios asinados o 10 de decembro de 2018 con diversas 
entidades e asociacións, que instrumentan distintas subvención nominativas 
concedidas por Resolución da Alcaldía do 28 de novembro de 2018 para a 
realización de distintas actividades durante o  ano 2018. 
 

Logo de ver a documentación  presentada por CÁRITAS DIOCESANA 
INTERPARROQUIAL DO BARCO-CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA, 
con CIF Q-2400081-B, e ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
DISCAPACITADOS INTELECTUAIS DE VALDEORRAS (ASFAVAL), con 
CIF G-32204703, aos efectos do outorgamento e da xustificación do destino das 
subvencións identificadas no parágrafo anterior. 
 

Logo de ver os informes de fiscalización da Intervención municipal do 10 de abril 
de 2019 en relación coa aprobación das contas xustificativas presentadas polas 
asociacións e entidades sinaladas no parágrafo anterior, emitidos de 
desconformidade con efectos suspensivos, despréndese que os motivos principais 
da emisión do reparo son a ausencia dun plan estratéxico de subvencións no que se 
debe enmarcar a actividade de fomento do Concello -omisión que non é atribuíble 
en ningún caso ás entidades beneficiarias-, a non acreditación dalgún requisito ou 
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cumprimentación dalgún trámite, ou a correcta xustificación por importe inferior a 
subvención concedida, principalmente debido á xustificación mediante gastos 
correspondentes a investimentos, o que motivou a formulación pola Intervención 
municipal de reparo por inexistencia de crédito, sendo ó órgano competente para o 
seu levantamento o Pleno municipal. 
 

Logo de ver o disposto na normativa reguladora das subvención concedidas polas 
administracións públicas, no art. 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime Local, así como nos arts. 185 e 217 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e arts. 58 e seguintes do Real Decreto 500/90, do 20 de abril 
 

PROPOÑO ao Pleno municipal a adopción do seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Levantar os reparos de desconformidade con efectos suspensivos 
emitidos pola Intervención municipal e continuar coa tramitación do expediente, en 
relación coa aprobación das contas xustificativas das seguintes entidades: 
 
 CÁRITAS DIOCESANA INTERPARROQUIAL DO BARCO-CÁRITAS 

DIOCESANA DE ASTORGA, con CIF Q-2400081-B.  
 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DISCAPACITADOS INTELECTUAIS 

DE VALDEORRAS (ASFAVAL), con CIF G-32204703. 
 

Dos informes de fiscalización do 10 de abril de 2019 despréndese que os motivos 
principais da emisión do reparo son a ausencia dun plan estratéxico de subvencións 
no que se debe enmarcar a actividade de fomento do Concello -omisión que non é 
atribuíble en ningún caso ás entidades beneficiarias-, a non acreditación dalgún 
requisito ou cumprimentación dalgún trámite, ou a correcta xustificación por 
importe inferior a subvención concedida, principalmente debido á xustificación 
mediante gastos correspondentes a investimentos, o que motivou a formulación 
pola Intervención municipal de reparo por inexistencia de crédito, sendo ó órgano 
competente para o seu levantamento o Pleno municipal. 
 

O levantamento do reparo motívase no feito de que que se trata de entidades que 
desempeñan unha importante actividade no ámbito social do Concello, asumindo 
unha acción social que, no caso de que non a prestasen estas entidades, nalgúns 
casos tería que ser asumida directamente polo Concello (p.ex. emerxencia social); 
trátase ademais de entidades sen ánimo de lucro que contan con escasos medios 
materiais e humanos e que precisan da colaboración municipal para a súa 
supervivencia, ás que se lle causaría un grave prexuízo se minorase a subvención 
concedida nos termos sinalados polo informe da Intervención municipal. 
 

SEGUNDO.- Aprobar as seguintes contas xustificativas: 
 

ENTIDADE SUBV. 
CONCED. 

APLICACIÓN 
ORZAMENT. 

IMPORTE 
DEBIDAM. 

XUSTIFICADO 

IMPORTE A 
RECOÑECER  

CÁRITAS DIOCESANA 
INTERPARROQUIAL 
DO BARCO-CÁRITAS 

8.000 231/480.00 5.871,90 8.000 
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DIOCESANA DE 
ASTORGA, con CIF Q-

2400081-B 
ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE 
DISCAPACITADOS 
INTELECTUAIS DE 
VALDEORRAS 
(ASFAVAL), con CIF G-
32204703. 

 

7.000 231/480.00 3.524,46 7.000 

TOTAL 15.000  9.396,36 15.000 
 

CUARTO.-  Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación das contas xustificativas polos importes sinalados no cadro anterior, 
con cargo á aplicación orzamentaria 231/480.00." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que quen hai que pagarlles as subvencións pero 
que hai que darlle un toque de atencións a esas dúas asociacións, que hai 
que advertirlles que teñen que ser máis dilixentes na presentación no 
exercicio anual da documentación e dos proxectos para poder 
subvencionalos, como fan todas as demais asociacións, porque despois hai 
que levantar os reparos de Intervención, que hai que dicirlles que faciliten o 
traballo tanto aos funcionarios do Concello como aos políticos. 
 
Di o sr. Alcalde que efectivamente saben que foi un erro que cometeron por 
parte deles e que a única solución é pasalo polo Pleno, que espera que non 
se volva a repetir.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal del Partido Popular, 
o Sr. Moldes Gómez, que di van votar a favor. 
 
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda:  
 

PRIMEIRO.- Levantar os reparos de desconformidade con efectos 
suspensivos emitidos pola Intervención municipal e continuar coa 
tramitación do expediente, en relación coa aprobación das contas 
xustificativas das seguintes entidades: 
  CÁRITAS DIOCESANA INTERPARROQUIAL DO BARCO-

CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA, con CIF Q-2400081-B.  
 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DISCAPACITADOS 

INTELECTUAIS DE VALDEORRAS (ASFAVAL), con CIF G-
32204703. 
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Dos informes de fiscalización do 10 de abril de 2019 despréndese que os 
motivos principais da emisión do reparo son a ausencia dun plan 
estratéxico de subvencións no que se debe enmarcar a actividade de 
fomento do Concello -omisión que non é atribuíble en ningún caso ás 
entidades beneficiarias-, a non acreditación dalgún requisito ou 
cumprimentación dalgún trámite, ou a correcta xustificación por 
importe inferior a subvención concedida, principalmente debido á 
xustificación mediante gastos correspondentes a investimentos, o que 
motivou a formulación pola Intervención municipal de reparo por 
inexistencia de crédito, sendo ó órgano competente para o seu 
levantamento o Pleno municipal. 
 

O levantamento do reparo motívase no feito de que que se trata de 
entidades que desempeñan unha importante actividade no ámbito social 
do Concello, asumindo unha acción social que, no caso de que non a 
prestasen estas entidades, nalgúns casos tería que ser asumida 
directamente polo Concello (p.ex. emerxencia social); trátase ademais 
de entidades sen ánimo de lucro que contan con escasos medios 
materiais e humanos e que precisan da colaboración municipal para a 
súa supervivencia, ás que se lle causaría un grave prexuízo se minorase 
a subvención concedida nos termos sinalados polo informe da 
Intervención municipal. 
 

SEGUNDO.- Aprobar as seguintes contas xustificativas: 
 

ENTIDADE SUBV. 
CONCED. 

APLICACIÓN 
ORZAMENT. 

IMPORTE 
DEBIDAM. 

XUSTIFICADO 

IMPORTE A 
RECOÑECER  

CÁRITAS DIOCESANA 
INTERPARROQUIAL 
DO BARCO-CÁRITAS 

DIOCESANA DE 
ASTORGA, con CIF Q-

2400081-B 

8.000 231/480.00 5.871,90 8.000 

ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE 
DISCAPACITADOS 
INTELECTUAIS DE 
VALDEORRAS 
(ASFAVAL), con CIF G-
32204703. 

 

7.000 231/480.00 3.524,46 7.000 

TOTAL 15.000  9.396,36 15.000 
 

CUARTO.-  Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación das contas xustificativas polos importes 
sinalados no cadro anterior, con cargo á aplicación orzamentaria 
231/480.00. 
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Di o sr. Alcalde que antes de pasar á Fase de Control aos Órganos de 
Goberno, hai dous asuntos que se remataron hoxe polo servizo de 
Intervención e que a documentación foi remitida aos voceiros para que 
tiveran o expediente no seu poder para vir ao Pleno. Di que son dúas 
cuestións que terían orzamento no ano 2018, concretamente a máquina 
segadora que se usa no Campo de Fútbol, que rompeu a primeiros de ano, e 
evidentemente como sen esa máquina non se pode estar pois houbo que 
mercar outra segadora  e que xa no ano 2019, no orzamento prorrogado, non 
había partida para investimentos e polo tanto hai que xerar crédito para 
pagala canto antes. Di o Alcalde que por outra banda, xa no ano 2018 co 
orzamento que existía decidiuse, por unha petición do Club de Fútbol, 
cambiar os bancos porque son pequenos e tal e como están  poden resultar 
incluso perigosos para os propios futbolistas e algún pode chocar con eles, 
que hai que poñer uns bancos que se poidan poñer máis atrás e que caiban 
todos, que o concelleiro falou con varias empresas e encargou os bancos 
pero aínda non os puxeron e estase a facer xestións con outras empresas, e 
que aproveitando que se fai o orzamento para a máquina segadora tamén se 
fai para os bancos do Campo de Fútbol. Remata dicindo o sr Alcalde que os 
non ten sentido deixar os expedientes para o mes de xullo para poder pagar 
estes materiais. 
 
 
Previa ratificación da urxencia, moción da Alcaldía relativa á 
aprobación do expediente de crédito extraordinario 01/2019 para 
investimentos na área de deportes. 
 
A moción presentada di literalmente: 
 
"MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 01/2019 PARA 
INVESTIMENTOS NA ÁREA DE DEPORTES 
 

De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 do Regulamento 
Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do Pleno a aprobación do 
expediente de crédito extraordinario 01/2019 para a realización de determinados 
investimentos de carácter urxente na área de deportes. A urxencia da moción 
motívase no seguinte:  
 

1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
investimentos que o servizo de deportes sinala como urxentes e inaprazables para a 
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correcta práctica de determinadas actividades deportivas, principalmente para a 
práctica do fútbol. 
 

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

Logo e ver o expediente formado, no que constan; 
 

- Providencia da  Alcaldía do 02.05.2019. 
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 02.05.2019. 
- Certificado da Intervención en relación coa inexistencia de crédito do 

02.05.2019. 
- Informe da Intervención da mesma data. 

 

Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 
 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre o vixente 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 01/2019, financiado con cargo ao remanente líquido 
de tesourería para gastos xerais e por importe de 17.000,00 euros, coa seguinte 
desagregación: 

Altas en aplicacións de gastos: 

DENOMINACIÓN DO GASTO CONTÍA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Maquinaria para o servizo de deportes: segadora 
para campo de fútbol municipal 

10.000,00 € 342/623.15 

Mobiliario para instalación deportivas municipais: 
bancos campo de fútbol 

7.000,00 € 342/625.15 

TOTAL GASTO 17.000,00 €  
 

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 
17.000,00 € 
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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 ata a aprobación do orzamento do 
exercicio 2019 ou, de non chegar a aprobarse este, ata o exercicio 
seguinte. 

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

 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos electrónico 
do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao establecido na 
normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de exposición ao público, 
expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a 
definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas." 
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día 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), en 
votación ordinaria, polo sr. Alcalde dáse conta da proposición presentada. 
 
Concedéselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que votará en contra porque non lle cadran as contas en si, non polas 
compras senón porque se poden retrasar para outro Pleno, sobre todo porque 
o expediente chegoulle ás 13:36 horas co que non poido consultado coa súa 
asesoría, que non ve que sexa tan importante para que poda ter un retraso de 
nove, dez meses ou un ano, senón tamén porque hai un informe 
desfavorable de Intervención, e que si se vota a favor desautorízase á 
Intervención, polo que el propón que este crédito extraordinario 1/2019, de 
10.000€ para a segadora e 7.000€ para os bancos do Campo de Fútbol, se 
podería aprobar no próximo Pleno, que noutras cousas que son urxentes si 
que votará a favor pero que nesta non, que se aprobaron facturas con máis 
de dous anos de retraso.       
 
Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o sr.  Pérez 
Roca, quen manifesta que o seu Grupo vai votar a favor pois as obras son 

TOTAL  17.000,00 € 
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necesarias xa dende fai tempo, posto que os bancos do Campo de Fútbol 
deben ter trinta ou trinta e cinco anos de antigüidade, que xa falara co 
concelleiro delegado de Deportes e con outros concelleiros do equipo de 
goberno de cambialos e  que lle chama a atención é que este tema non se ten 
levado á Comisión de Deportes, sabéndose xa dende hai meses que había 
problemas coa segadora ou que se ían cambiar os bancos e que as 
Comisións informativas son para informar destas cousas. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que cre recordar que algún 
día comentou este caso na Comisión informativa, que o dos bancos 
empezouse a xestionar o ano pasado e que o primeiro encargo que se fixo 
foi en decembro cando localizou a esa empresa, que non quería levar a 
Comisión este asunto ata non ter en firme a compra e que na Semana Santa 
despois de todo o retraso de entrega do subministro díxolle a empresa que 
ou traían os bancos ou se cambiaba de provedor porque non se podía estar 
nesa situación e que con respecto á máquina de segar, que é a tipo tractor, 
falouse con varios provedores e encargouse unha que pareceu máis 
adecuada para ese traballo, que dende logo o da máquina era moi urxente 
comprala e que é un provedor do pobo que sempre está cando se necesita 
quen a subministrou, que non deixa de ser unha pequena empresa con 
empregados e que canto antes se lle pague mellor. 
 
Di o sr. Alcalde que con respecto ao informe desfavorable é claro o que di o 
interventor, é dicir que practicamente está a liquidación pechada o prazo era 
ata hoxe para enviar a documentación a Madrid, mandouse a documentación 
fundamental, pero que ao non estar ó cen por cen pechada a liquidación o 
Interventor non pode dicir o superávit que hai, pero que si que hai superávit 
para pagar estas facturas, que ó final é unha mera cuestión de procedemento. 
 
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.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre 
o vixente orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, 
na modalidade de crédito extraordinario con nº 01/2019, financiado con 
cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por 
importe de 17.000,00 euros, coa seguinte desagregación: 

Altas en aplicacións de gastos: 
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DENOMINACIÓN DO GASTO CONTÍA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Maquinaria para o servizo de deportes: segadora 
para campo de fútbol municipal 10.000,00 € 342/623.15 

Mobiliario para instalación deportivas 
municipais: bancos campo de fútbol 7.000,00 € 342/625.15 

TOTAL GASTO 17.000,00 €  
 

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: 

 

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 ata a aprobación do orzamento 
do exercicio 2019 ou, de non chegar a aprobarse este, ata o 
exercicio seguinte. 

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

 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo 
de exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso 
contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de tesourería 

para gastos xerais 17.000,00 € 

TOTAL  17.000,00 € 
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Di o sr. Alcalde que o outro expediente que tamén se rematou onte, pero 
máis tarde que o que se acaba de tratar, é o relativo ao pago de tres facturas 
que responden a dous convenios, un o que está asinado co consorcio de 
servizos sociais sobre o "xantar na casa", que hai unha factura de 1.117€ e 
outra de 1.177,35€ que unha é do 2º trimestre do 2018 e a outra do 4º 
trimestre do 2018. Di que tamén hai outra liquidación que remitiron dende a 
Deputación Provincial sobre o Convenio de Canceiras, que tamén é do ano 
2018 pero que a pasan sempre no ano seguinte. Di que ó final son tres 
facturas que responden a Convenios e que o Interventor entendeu tamén que 
era conveniente que pasaran neste Pleno. 

 
A moción presentada di literalmente: 
 

"MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA 
RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DE GASTO 2019 000012 E Á SÚA 
APROBACIÓN MEDIANTE O EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 8/2019 
 

De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais (ROF) e no art. 14.3 do Regulamento 
Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do Pleno a aprobación da 
relación de xustificantes de gasto 2019 000012 e a súa aprobación mediante a 
tramitación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 8/2019. 
 

A urxencia da moción motívase no seguinte:  
 

1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
liquidacións correspondentes a servizos prestados no exercicio anterior que, ou ben 
se recibiron no presente exercicio 2019, ou ben a finais do exercicio 2018 sen que 
puidese dárselle adecuado trámite no sinalado exercicio, polo que a súa tramitación 
non pode demorarse máis pola especial natureza dos gastos que recollen, xa que se 
trata de gastos amparados por Convenio coas respectivas Administracións Públicas 
emisoras das liquidacións, tratándose nalgúns casos de servizos prestados en 
réxime de cofinanciamento con outras Administracións Públicas. 
 

2º As circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á 
tramitación dun expediente de modificación de crédito para dotar aos mesmos de 
consignación específica no exercicio 2019 con carácter previo ao seu 
recoñecemento extraxudicial, e ademais trátase de gastos cuxa imputación aos 
créditos iniciais do orzamento do exercicio 2019 (prorrogado do exercicio 2018) 
non se considera que vaia causar prexuízo nin limitación algunha para a realización 
das atencións do exercicio corrente. No caso da liquidación anual do Convenio de 
canceiras, a práctica habitual é a imputación ao exercicio seguinte ao de prestación 
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do servizo, xa que a Deputación provincial emite a liquidación anual sempre no 
exercicio seguinte ao do deveño do gasto, polo que o crédito consignado no 
exercicio 2019 está pensado para facer fronte a esta liquidación do exercicio 2018. 
 

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

Logo de ver a existencia de varias liquidacións correspondentes a servizos 
prestados no exercicio anterior que, ou ben se recibiron no presente exercicio 2019, 
ou ben a finais do exercicio 2018 sen que puidese dárselle adecuado trámite no 
sinalado exercicio. 
 

Logo de ver que se trata de gastos amparados por Convenio coas respectivas 
Administracións Públicas emisoras das mesmas, cuxa tramitación non pode 
demorarse máis ao tratarse nalgúns casos de gastos subvencionados por outras 
Administracións Públicas, e que son as seguintes: 
  Liquidación trimestral con nº 689 do 15 de novembro de 2018 emitida 

polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 
correspondente á achega económica municipal ao servizo Xantar na Casa, 
segundo trimestre 2018, de importe 1.117,23 euros.  Liquidación trimestral con nº 118 do 4 de marzo de 2019 emitida polo 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar correspondente á 
achega económica municipal ao servizo Xantar na Casa, cuarto trimestre 
2018, de importe 1.177,35 euros.  Liquidación Convenio Canceiras 2018 emitida pola Excma. Deputación 
Provincial de Ourense, por importe de 13.463,00 euros. 

 

As circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á tramitación 
dun expediente de modificación de crédito para dotar aos mesmos de consignación 
específica no exercicio 2019 con carácter previo ao seu recoñecemento 
extraxudicial, e ademais trátase de gastos cuxa imputación aos créditos iniciais do 
orzamento do exercicio 2019 (prorrogado do exercicio 2018) non se considera que 
vaia causar prexuízo nin limitación algunha para a realización das atencións do 
exercicio corrente. No caso da liquidación anual do Convenio de canceiras, a 
práctica habitual é a imputación ao exercicio seguinte ao de prestación do servizo, 
xa que a Deputación provincial emite a liquidación anual sempre no exercicio 
seguinte ao do deveño do gasto, polo que o crédito consignado no exercicio 2019 
está pensado para facer fronte a esta liquidación do exercicio 2018. 
 

Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000012 que se presenta á 
Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total de 3 
xustificantes de gasto, que suman un importe total bruto e líquido de 15.757,58 
euros, constando acreditación documental da realización das prestacións, 
resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun 
enriquecemento inxusto da Administración. 
 

Logo de ver o informe da Intervención municipal do 2 de maio de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
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Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2.   
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 2 de maio 
de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se incumpre o 
principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos efectivamente prestados e 
as liquidacións están amparadas nos respectivos convenios asinados coas diferentes 
Administracións Públicas, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en 
caso contrario nun suposto de enriquecemento inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade das liquidacións incluídas na relación de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000012, e recoñecer extraxudicialmente con cargo 
aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas.  
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación da relación 2019 000012 con cargo ás aplicacións orzamentarias e 
importes que constan na sinalada relación, por un importe total de 15.757,58  
euros."  
 
Trala ratificación da urxencia do asunto non incluído na orde do día por 
unanimidade dos concelleiros, en votación ordinaria, polo sr. Alcalde dáse 
conta da proposición presentada relativa á aprobación da relación de 
xustificantes de gasto 2019 000012 e a súa aprobación mediante o 
expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 8/2019. 
 
 
Concedéselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que segue insistindo que recibiron o e-mail as 14:33 horas. Di que 
con este expediente si está a favor, porque lles parece que o programa 
"xantar na casa"  é un programa de asistencia cidadá moi bo e que non pode 
estar supeditado a que non se pague unha factura, e que o convenio coa 
Deputación polas canceiras tamén lle parece razoable sobre todo porque son 
facturas do ano pasado e sempre está de acordo en pagalas, aínda que segue 
a insistir e máis aos organismos públicos, en que fagan o favor de pasar as 
facturas o máis cedo posible, que confía en que a Deputación pase a factura 
dentro do ano. Di que vai votar a favor pero coa condición de que se lle 
comunique á Deputación que sexan máis dilixentes e pasen as facturas 
dentro dun límite de tempo. 
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Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o sr.  Pérez 
Roca, quen manifesta que como sempre con este tipo de facturas, que son 
realmente servizos prestados ao Concello, á Comunidade, 
independentemente dos informes están de acordo en pagalas e votarán a 
favor. 
      
Rematado o debate o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, acorda:  
 

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención 
municipal o 2 de maio de 2019 e continuar coa tramitación do 
expediente xa que, aínda que se incumpre o principio de anualidade 
orzamentaria, trátase de servizos efectivamente prestados e as 
liquidacións están amparadas nos respectivos convenios asinados coas 
diferentes Administracións Públicas, resultando o Concello obrigado ao 
pago, incorrendo en caso contrario nun suposto de enriquecemento 
inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade das liquidacións incluídas na 
relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000012, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o 
crédito derivado da aprobación das mesmas.  
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000012 con cargo ás 
aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, 
por un importe total de 15.757,58  euros.  
 
 
 
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 das resolucións da Alcaldía dende o núm. 252 do 
ano 2019 ata o núm. 377 do ano 2019 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de 22 e 29 de marzo e 5 e 12 de abril de 2019. 
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A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
252 do ano 2019 ata a núm. 377 do ano 2019 e das actas da Xunta de 
Goberno Local de 22 e 29 de marzo e 5 e 12 de abril  de 2019.  
 
2.- Dación de contas da sentenza recibida no procedemento ordinario 
90/2019. 
  

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedemento ordinario 
90/2019 cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 

 
3º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que fai 
pouco nun diario galego leu unha información sobre a situación das 
marquesiñas en Galicia e pensou en como estaban as marquesiñas no 
Concello do Barco e que solo hai marquesiñas en boas condicións estéticas 
en Éntoma e en Viloira, e que  as demais teñen moito que desexar, sobre 
todo porque son moi vellas e por iso propón que igual que se están 
protexendo os contedores se acometa unha substitución desas marquesiñas e 
pregunta si pensa o Concello levar adiante na próxima lexislatura a 
substitución das marquesiñas. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que a resposta é si pero que primeiro hai que 
esperar a que, si é certa a noticia da prensa, sexa a Xunta a que elixa un 
modelo tipo, que o lóxico é que viñeran cofinanciadas, e senón hai que 
facelas ou a través de obradoiros de emprego, de cursos de carpintería, do 
tipo das de Viloira ou Éntoma que foron deseñadas polo arquitecto 
municipal, ou acudir ao mercado para mercar marquesiñas novas. 
 
Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e pregunta se o equipo de 
goberno é consciente de que hai unha árbore a medio caer na Urbanización 
Dona Mencía, no parque lindeiro coa igrexa do século XI na Proba e que é 
un perigo para os nenos que xogan no parque e pregunta se se van tomar 
medidas para resolver ese problema.  
 
Contéstalle o señor Alcalde que hoxe mesmo o vai mirar o concelleiro 
delegado do servizo. 
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que no mesmo senso se congratula 
pola nova Pista de Vilanova, que cre que quedou moi ben e que é un avance 
nas instalacións deportivas, aínda que lle faltan algunha cousas, como unhas 
papeleiras e limpar a parte de arriba onde está o parque infantil que está 
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cheo de maleza e os aparellos abandonados, pois será a entrada natural dos 
futuros vestiarios do campo. 
 
Di o señor Alcalde que nesta semana se van a limpar algúns tipos de rúas e 
determinados parques infantís, que o que sinalou o concelleiro é un deles, e 
que vaise a pintar tamén os parques infantís que non se pintaron o ano 
pasado, e se procederá a substituír as gomas e os aparatos que xa estean 
deteriorados e que aínda está fora da pista polideportiva que hai que poñelo 
acorde coa pista. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez e di que seguindo co 
tema da xestión municipal si que lle preocupa  situación do solar dotacional 
de CEDIE que é propiedade do Concello e que está abandonado 
completamente, cheo de maleza e se pregunta si o Concello pode esixir a 
limpeza das propiedades privadas cando o Concello ten abandonadas as 
propiedade municipais. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que nese contrato-concurso que se fixo 
invitando a tres empresas para facer esas labores de roza e limpeza, está 
incluído tamén  ese solar. 
 
Di o señor García Yáñez que falando de lixo, hoxe pasando polo Porto da 
Barca atopouse con moito lixo de plásticos e sobre todo con entullos dunha 
obra, polo que lle pide ao Concello que investigue quen tirou entullo de obra 
no Porto da Barca. 
 
Di o señor que xa viron ese entullo o e xa mandaron á Policía Municipal e 
que a día de hoxe non hai ningunha pista sobre o causante dos feitos e que 
van a limpar iso nuns días.       
 
Pregunta o señor García Yáñez sobre o incendio de Tremiñá e di que lle 
sorprendeu o desastre na intervención realizada e que foi todo por falta de 
dos medios, as bocas de rego que non funcionaron, o teléfono de 
emerxencias que mandou aos GES a rúa Pena Trevinca e por riba os 
bombeiros chegaron 45 minutos despois da chamada. Di que aínda que non 
ten toda a culpa o Concello habería que educar aos pedáneos para que 
manteñan as bocas de rego en boas condicións e pregunta si o Concello non 
vai ter en conta poñer hidrantes como unha mangueira de 50 metros en 
todos os núcleos rurais, que sería unha boa medida porque non sirve so para 
os incendios das casas senón para futuros incendios forestais. 
 
Di o señor Alcalde que os hidrantes na maioría dos pobos non serven porque 
funcionan de verdade, primeiro por non ter presión suficiente, e segundo 
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cando por que esixen tubaxe de 110 ou como mínimo de 90, cuestión que 
normalmente nos núcleos rurais non se dá, co que a auga que podería saír 
dunha hidrante é practicamente a que sae por unha boca de rego. Di que os 
GES fixeron fai dous anos unha revisión de todas as bocas de rego do 
Municipio e están nun programa informático, e que como hai problemas por 
non utilizarse con frecuencia as gomas cuartéanse, que ese foi o problema 
que houbo nesa boca de rego, e ó usala non serven, e que para evitar ese 
problema entregóuselle un paquete con gomas tanto aos GES como á 
empresa de limpeza, que tamén usa bocas de rego, que cando chegou ó 
incendio a iso da cinco da mañá viu que non axustaba ben a mangueira coa 
boca e preguntoulle e dixéronlle que non había gomas e que el xa deu orde 
de que se compraran máis gomas para os camións, que en todos os núcleos 
rurais hai dúas mangueiras e unha lanza de presión, que nese incendio viuse 
que ó ser as tres da mañá os veciños non saben onde está a mangueira, que 
no seu día entregóuselle ao pedáneo, que por iso xa se falou que se van 
poñer uns armarios visibles nos núcleos rurais onde este a boca de rego para 
que estea a disposición de calquera veciño, que esa sería a verdadeira 
solución. 
 
Di o señor García Yáñez que hai moitos tipos de hidrantes pero que el fala 
de hidrantes de arqueta que funcionan moi ben e non teñen que ter tanta 
presión. 
 
Di o señor Alcalde que esas son as bocas de rego, o modelo Barcelona, que 
son as que hai en todo o Concello e que usan todos os bombeiros e tamén as 
usan os GES. 
 
Di o señor García Yáñez que vai formular a última pregunta e di que no 
Pleno do 7 de marzo aprobouse unha moción de Riada en apoio á folga 
feminista do día seguinte, que na introdución informábase que o Goberno 
liberara unha partida de vinte millóns de euros para Concellos en base á 
execución do recente Pacto de Estado contra a violencia machista. Di que o 
Concello do Barco, por poboación, asignábaselle nesa partida 19.228€ e que 
para dispor desta cantidade o Estado obrigaba a presentar e remitir un 
proxecto de intervención antes do 30 de xuño e pregunta o sr García Yáñez 
si lle interesa ao Concello esa aportación e que si é así en que situación se 
atopa a imprescindible solicitude, si se está a elaborar o proxecto, en trámite 
ou remitido e enviado xa. 
 
Contéstalle o concelleiro delegado de servizos sociais, o señor Saavedra 
Cantillana, que se está traballando niso, que por un lado estanse creando 
obradoiros nas escolas e institutos, así como nos colexios con 5º e 6º de 
educación básica, que se está realizando a emisión dun libro nos colexios 
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para os nenos pequenos, que trata sobre a igualdade de trato e a súa vez 
desenrolouse unha formación da mesa de seguimento da violencia de 
xénero, así mesmo estase dando uns talleres de formación á Policía Local e 
aos GES, e tamén se está cun programa de igualdade e deporte polo que en 
todos os campos deportivos estase terminando de poñer espazos de 
igualdade e libre de violencia machista, como está en todos os 
polideportivos, que os citados son todos os programas que están en marcha 
por ese incremento que chegou ao Concello polo Pacto de Estado, que o 
programa de igualdade do Concello vaise facer con recursos propios. 
 
Di o señor García Yáñez que el o que pregunta é si se enviou ese proxecto, 
ao Goberno, a quen leva o control do Pacto de Estado para que aporten os 
dezanove mil euros, ou non se enviou dito proxecto. 
 
Di o señor Saavedra Cantillana que si que se está traballando nel para 
envialo antes do 30 de xuño, que se está preparando a documentación. 
 
Di o sr Alcalde que o diñeiro xa o ingresaron en xaneiro. Remata dicindo 
que se non hai ningún pleno extraordinario que puidera xurdir, deséxalle a 
toda a Corporación un bo traballo electoral para os próximos días, que haxa 
sorte e que cada un intente gañar o máximo posible a confianza dos 
electores.     
        
 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 20:05 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO 
DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  DE  13  DE 
MAIO DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 14:05 
horas do 13 de maio de 2019, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión extraordinaria urxente convocada para o día da data, 
constituíndose coa asistencia dos seguintes señores/as: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez 
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 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Nieves Rodríguez Voces 
D. Enrique Pérez Roca 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez.  
 
Non asisten os concelleiros D.  Arsenio Moldes Gómez  e Dna. Sabina 
Aguado García, sen que consten xustificadas as ausencias de forma escrita. 
  
Intervén 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 señor alcalde-presidente, procédese ó estudo 
dos asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Declaración da urxencia do asunto a tratar: Recoñecemento 
extraxudicial de crédito 9/2019. 
 
Pola Presidencia faise uso da palabra para xustificar a urxencia do asunto 
no seguinte: 
 

Di o señor Alcalde que o asunto a tratar demoraríase innecesariamente ata 
a celebración da seguinte sesión plenaria e que se trata de liquidacións 
correspondentes a gastos financeiros devengados en exercicios anteriores 
aos que non se lle puido dar o adecuado trámite nos sinalados exercicios e 
que traen causa do Convenio de colaboración entre a Confederación 
Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do Barco para a financiación, 
execución, entrega e formalización da encomenda de xestión para o 
mantemento e conservación das obras de ampliación da EDAR do Barco, 
que se atopan en período executivo por importe de 32.007,45 euros, que se 
corresponde con exercicios anteriores, e en período voluntario por importe 
de  8.221,80 euros, polo que o importe total pendente de pago ascende a 
40.229,25 euros. Explica o Alcalde que a existencia de débedas en período 
executivo trae como consecuencia a actual situación debedora do Concello 
coa Facenda do Estado, o que inhabilita ao Concello para, entre outras 
cousas, poder ser beneficiario de subvencións, que ese é o motivo que 
xustifica a urxencia, que a realidade é que a Confederación debe cartos ao 
Concello, exactamente 28.800€ máis os intereses de mora é dicir máis de 
trinta e seis mil euros e que ao non estar a Interventora esas liquidacións 
quedaron aí dende o ano pasado e ao meter a factura por executiva o 
Concello pasou a ter débedas coa Axencia Tributaria e non se podía 
certificar que non hai débedas con ningunha administración para recibir 
subvencións, polo que isto había que resolvelo  urxentemente. Di que tanto 
en Intervención como en Secretaría buscaron a mellor solución e esa era 
habilitar crédito pero que como é de exercicios anteriores ten que 
aprobarse polo Pleno, que esa é a razón pola que se convoca este Pleno 
extraordinario urxente que permitiría mañá facer o pago de 32.000€ e a 
partir de pasado mañá xa se pode certificar que non se ten débedas con 
ningunha administración para poder optar e recibir subvencións. 
 
Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o señor  
Pérez Roca, quen manifesta que este problema xa se repite moito, que a 
maioría dos asuntos veñen a través de mocións urxentes, con informes no 
último momento que non poden examinar o expediente, nin miralo 
practicamente, que de todas formas o seu Grupo entende que o que falla é 
a previsión por parte do Grupo de Goberno, que hai unha colaboración 
entre o Concello e a Confederación Hidrográfica para a terminación da 
EDAR de anos anteriores e que iso tiña que estar consignado nunha partida 
orzamentaria, que non saben o motivo polo que non se puido habilitar esa 
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partida ou non se empregou, que tamén lles chama a atención que a factura 
ven en período executivo e non se saben os custes dos intereses e costas. 
 
Di o señor Alcalde que no escrito da Axencia Tributaria soamente falan de 
trinta e dous mil euros e en calquera caso isto chega ao Concello cando a 
Confederación o manda, que había unha previsión no Convenio de ata os 
oitenta e tantos mil euros, que era o máximo que podería ser os gastos 
financeiros dese Convenio, que evidentemente quedaron na metade, que os 
escritos chegan cando chegan e que por moito presupostado que estivera 
cun euro estaríase aprobando uns gastos de anos anteriores, habería que 
facer un suplemento de crédito e o resultado sería o mesmo é dicir tería 
que pasar polo Pleno. 
 
Segue o señor Pérez Roca no uso da palabra e segue insistindo que iso é 
falta de previsión porque non é un gasto consignado cando de inicio se 
prevían 82.000 euros de gasto máximo e había aplicación presupostaria, e 
que agora non hai ningunha partida e o problema é que ven con costes, e 
que o menos, el como concelleiro, quere saber é cal e a cantidade real.  
 
O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que no escrito enviado non 
aparecen intereses de demora soamente aparecen intereses financeiros, que 
é o único que aparece, que o Concello activou a semana pasada a débeda 
da Confederación e hoxe xa hai un escrito da Confederación onde din que 
van a ingresar as cantidades que deben, co cal houberan aforrado este 
expediente si fixeran unha compensación de débedas, que era o lóxico e 
que o importante é que resolvemos o problema no tempo mínimo e non se 
vai a perder ningunha subvención.   
 
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 catro abstencións (do concelleiros Crespo Díaz, Rodríguez Voces, Pérez 
Roca e Melo García) acorda declarar a urxencia do asunto incluído na 
Orde do día da sesión. 
 
 
2º Aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito 9/2019. 
 
Polo señor Alcalde dáse lectura da proposta de acordo que di literalmente: 
 

" Logo de ver a existencia de varias liquidacións correspondentes a gastos 
financeiros devengados en exercicios anteriores aos que non puido dárselle 
adecuado trámite nos sinalados exercicios e que traen causa do Convenio de 
colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do 
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Barco para a financiación, execución, entrega e formalización da encomenda de 
xestión para o mantemento e conservación das obras de ampliación da EDAR do 
Barco, que se atopan en período executivo por importe de 32.007,45 euros e en 
período voluntario por importe de  8.221,80 euros -no caso dos gastos 
correspondentes á anualidade 2018-, polo que o importe total pendente de pago 
ascende a 40.229,25 euros. 
 

A existencia de débedas en período executivo trae como consecuencia a actual 
situación debedora do Concello coa Facenda do Estado, o que inhabilita ao 
Concello para, entre outras cousas, poder ser beneficiario de subvencións. As 
circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á tramitación 
dun expediente de modificación de crédito de competencia plenaria para dotar 
aos mesmos de consignación específica no exercicio 2019 con carácter previo ao 
seu recoñecemento extraxudicial, e tampouco existía crédito no orzamento do 
exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, para a súa imputación directa aos 
créditos iniciais do orzamento, polo que se dotou crédito a través do expediente 
de transferencia de crédito 1/2019, de competencia da Alcaldía ao tratarse 
dunha transferencia de crédito entre aplicación da mesma área de gasto. 
 

Logo de ver que a totalidade das liquidacións emitidas pola Confederación 
Hidrográfica do Miño-Sil relativas a gastos financeiros ao abeiro Convenio de 
colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do 
Barco para a financiación, execución, entrega e formalización da encomenda de 
xestión para o mantemento e conservación das obras de ampliación da EDAR do 
Barco -última modificación 29 de decembro de 2015-), e que se aglutinan no 
requirimento e liquidación efectuados pola Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil o 12 de decembro de 2018 (R.E. nº 14259 do 20 de decembro de 2018), 
corresponden a gastos realizados en exercicios anteriores pero amparados polos 
respectivos convenios asinados con outras Administracións Públicas. 
 

Logo de ver o informe da Intervención municipal do 13 de maio de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
 

Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2.   
 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 13 de 
maio de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de gastos 
efectivamente realizados e as liquidacións están amparadas no Convenio de 
colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do 
Barco para a financiación, execución, entrega e formalización da encomenda de 
xestión para o mantemento e conservación das obras de ampliación da EDAR do 
Barco -última modificación 29 de decembro de 2015-), resultando o Concello 
obrigado ao pago dos gastos financeiros liquidados pola Confederación, 
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incorrendo en caso contrario nun suposto de enriquecemento inxusto da 
Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade das a totalidade das liquidacións emitidas 
pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativas a gastos financeiros ao 
abeiro Convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil e o Concello do Barco para a financiación, execución, entrega e 
formalización da encomenda de xestión para o mantemento e conservación das 
obras de ampliación da EDAR do Barco -última modificación 29 de decembro de 
2015-), e que se aglutinan no requirimento e liquidación efectuados pola 
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil o 12 de decembro de 2018 (R.E. nº 
14259 do 20 de decembro de 2018). 
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación das liquidacións identificadas no punto anterior con cargo á 
aplicación orzamentaria 161/720.15 e por un importe total de 40.229,25  euros."  
 
Di o señor Alcalde que se xera crédito xa polos corenta mil euros para 
facer fronte á liquidación dos trinta e dous mil pero tamén para poder 
pagar despois a de oito mil, que está en período voluntario e así pechar isto 
de forma definitiva. 
 
Concedéselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que a el chámalle a atención que a reclamación é do 20 de 
decembro do 2018 e pregúntase se pode tardar nunha Administración 
cinco meses en levar adiante unhas facturas e que se teña que chegar a un 
Pleno en período electoral, que el cre que é unha práctica que se está a dar 
ultimamente, que se están a pagar facturas moi atrasadas e que neste caso 
pensa que como moi tarde tería que terse pagado xa en febreiro. Di o 
concelleiro que o que falta é que funcione a administración do Concello, 
que pensa que falta persoal e que para resolver ese problema hai que facer 
unha oferta de emprego para cubrir as prazas que están sen cubrir, que é 
fundamental ter un Concello que funcione a nivel executivo, que se non 
houbera que optar a algunha subvención este asunto podería estar ata 
decembro ou ata o ano que ven e que independentemente de todo o dito, se 
se pode aclarar as consideracións que fixo o señor Pérez Roca, el votará a 
favor, porque sempre pensou que as facturas hai que pagalas. 
 
Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o señor  
Pérez Roca, quen di que ata fai uns meses nesta Corporación había a 
costume de que as Comisión de Facenda se celebraran uns días antes de 
cada Pleno e estase vendo que dende fai uns meses non se celebra 
ningunha, que estes asuntos deberían de pasar pola Comisión 
correspondente, que ademais, salvando raras excepcións, as Concellerías 
non cumpren os calendarios de celebración de Comisións bimensuais, que 
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neste caso co ditame da Comisión de Facenda viríase practicamente a 
levantar a man. 
 
Fai uso da palabra o señor Alcalde quen di que os asuntos de urxencia son 
asuntos de urxencia e polo tanto non poden pasar por unha Comisión 
porque senón xa non serían de urxencia e virían polo procedemento 
ordinario, é dicir, si un expediente remátase hoxe non pode haber unha 
Comisión porque non ten xa ningún sentido pois xa hai que convocar o 
Pleno, que evidentemente este é un problema dun documento que se 
traslapelou, pois de non ser así na sesión plenaria de febreiro se houbera 
unido ás facturas do ano 2018 que se aprobaron no recoñecemento 
extraxudicial de crédito desa sesión, que ó final é simplemente un erro de 
funcionamento, que o achaca a que cando foi substituído un funcionario 
xubilado recolocáronse todos os documentos e esta factura cambiouse do 
lugar habitual e non se incluíu coas do ano 2018. 
 
Di o señor  Pérez Roca que o voto do seu Grupo vai a ser a abstención e 
non polo fondo en si da cuestión, pois sempre hai que pagar as facturas, 
senón polas formas.    
 
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 catro abstencións (do concelleiros Crespo Díaz, Rodríguez Voces, Pérez 
Roca e Melo García), adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención 
municipal o 13 de maio de 2019 e continuar coa tramitación do 
expediente xa que, aínda que se incumpre o principio de anualidade 
orzamentaria, trátase de gastos efectivamente realizados e as 
liquidacións están amparadas no Convenio de colaboración entre a 
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do Barco para a 
financiación, execución, entrega e formalización da encomenda de 
xestión para o mantemento e conservación das obras de ampliación da 
EDAR do Barco -última modificación 29 de decembro de 2015-), 
resultando o Concello obrigado ao pago dos gastos financeiros 
liquidados pola Confederación, incorrendo en caso contrario nun 
suposto de enriquecemento inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade das a totalidade das liquidacións 
emitidas pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativas a 
gastos financeiros ao abeiro Convenio de colaboración entre a 
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e o Concello do Barco para a 
financiación, execución, entrega e formalización da encomenda de 
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xestión para o mantemento e conservación das obras de ampliación da 
EDAR do Barco -última modificación 29 de decembro de 2015-), e que 
se aglutinan no requirimento e liquidación efectuados pola 
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil o 12 de decembro de 2018 
(R.E. nº 14259 do 20 de decembro de 2018). 
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación das liquidacións identificadas no punto 
anterior con cargo á aplicación orzamentaria 161/720.15 e por un 
importe total de 40.229,25  euros.  
 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión 
sendo as 14:26 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
        Pola Secretaría                                          O alcalde  
             Adxunto a Secretaría                                     

                                                               

              Jesús Tallón García                            Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 6 DE XUÑO DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 6 de xuño de 2019, baixo a Presidencia do Primeiro Tenente de 
Alcalde D. Aurentino Alonso Araujo, (actuando por delegación da Alcaldía 
realizada por resolución do 5 de xuño de 2019), 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 edís que integran os seguintes 
grupos políticos: 
 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE: 
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 do 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 

 
Non asisten os concelleiros D. Alfredo Laudelino García Rodríguez  e D. 
Félix  García Yáñez, quedando xustificación escrita da non asistencia do 
primeiro e de forma verbal pola Presidencia para o segundo.  
  
Intervén 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 pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día. 
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1º Aprobación das actas do Pleno das sesións extraordinaria, ordinaria 
e extraordinaria urxente celebradas os días 29 de abril e 2 e 13 de maio 
de 2019, respectivamente. 
 

Pregunta o señor Presidente se hai algunha observación que facer ás actas 
das sesións extraordinaria, ordinaria e extraordinaria urxente celebradas 
polo Pleno os días 29 de abril e 2 e 13 de maio de 2019, respectivamente, ao 
non formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron 
aprobadas en votación ordinaria por unanimidade dos quince concelleiros 
asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Contas do 3/6/2019 relativo a 
levantamento de reparo e aprobación da totalidade de facturas 
incluídas na relación de xustificantes 2019/7: Expediente 2019 
ECO00000067 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da Comisión 
Informativa de Contas de 3 de xuño de 2019, que literalmente di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA RELACIÓN 
DE FACTURAS 2019 000007 E Á SÚA APROBACIÓN MEDIANTE O 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 
5/2019 
Logo de ver a existencia de facturas e xustificantes de gasto correspondentes a 
obras, servizos ou subministros prestados no exercicio anterior que forman parte do 
expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito con nº 5/2019 e que se 
recollen na relación de xustificantes de gasto 2019 000007. 
Logo de ver que se trata de obras, servizos e subministros efectivamente prestados 
polos respectivos provedores actuantes de boa fe, resultando o Concello obrigado 
ao seu recoñecemento e pago, de existir conformidade coas facturas emitidas, 
producíndose en caso contrario un enriquecemento inxusto da Administración. 
Logo de ver que a Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (de 
aplicación supletoria ás entidades locais) establece no seu art. 34.3 a posibilidade 
de imputación de obrigas procedentes de exercicios anteriores aos créditos do 
orzamento do exercicio corrente, no caso de que exista consignación específica. 
Logo de ver a tramitación, aprobación definitiva e entrada en vigor, o 11 de maio 
de 2019, dun expediente de suplementos de crédito con nº1/2019 sobre o actual 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, a través do cal o 
Pleno municipal dotou de consignación específica ao expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito con nº 5/2019.  
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000007 que se presenta á 
Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total de 
376 xustificantes de gasto, que suman un importe total bruto de 263.472,66 euros e 
líquido de 262.973,06 euros, constando acreditación documental da realización das 
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prestacións, resultando o Concello obrigado ao seu recoñecemento e pago, 
incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 30 de maio de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión informativa de 
Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica, a adopción do seguinte 
ACORDO: 
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 30 de 
maio de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria e nalgún casos omitiuse ou 
incumpriuse algún trámite ou requisito esixido pola normativa vixente, ou ben a 
Intervención municipal manifestou a súa desconformidade con respecto á tipoloxía 
dalgún dos gastos, existe consignación específica no exercicio 2019 para facer 
fronte aos gastos recollidos na relación de xustificantes de gasto nº: 2019 000007 e 
trátase de obras, servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión 
debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo 
en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. 
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de xustificantes 
de gastos nº: 2019 000007, e recoñecer extraxudicialmente con cargo aos créditos 
do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas.  
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación da relación 2019 000007 con cargo ás aplicacións orzamentarias e 
importes que constan na sinalada relación, por un importe total de 263.472,66 
euros." 
 
Di o señor Presidente  que como xa se dixo ó ler o ditame polo señor 
Secretario, son 376 facturas do ano 2018 e o que se fai, como marca a 
normativa, é traelas a este Pleno porque ao ser un recoñecemento 
extraxudicial é potestade do Pleno aprobar este tipo de expedientes e que 
quere recordar que no mes de abril aprobouse un suplemento de crédito e 
que agora simplemente se trae a remesa das facturas e que o seguinte punto, 
o 3º, trata do mesmo tema que o presente punto polo que pide que pola 
Secretaría se dea lectura do ditame e así se poden debater conxuntamente os 
dous puntos.   
   
Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da Comisión 
Informativa de Contas de 3 de xuño de 2019, referente ao punto 3º da Orde 
do día "3º Ditame da Comisión Informativa de Contas do 3/6/ 2019 
relativo a levantamento de reparo e aprobación da totalidade de facturas 
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incluídas na relación de xustificantes de gastos 2019/3: Expediente 2019  
ECO00000078" que literalmente di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA RELACIÓN 
DE FACTURAS 2019 000003 E Á SÚA APROBACIÓN MEDIANTE O 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 
6/2019 
Logo de ver a existencia de facturas e xustificantes de gasto correspondentes a 
obras, servizos ou subministros prestados no exercicio anterior que forman parte do 
expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito con nº 6/2019 e que se 
recollen na relación de xustificantes de gasto 2019 000003. 
Logo de ver que se trata de obras, servizos e subministros efectivamente prestados 
polos respectivos provedores actuantes de boa fe, resultando o Concello obrigado 
ao seu recoñecemento e pago, de existir conformidade coas facturas emitidas, 
producíndose en caso contrario un enriquecemento inxusto da Administración. 
Logo de ver que a Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (de 
aplicación supletoria ás entidades locais) establece no seu art. 34.3 a posibilidade 
de imputación de obrigas procedentes de exercicios anteriores aos créditos do 
orzamento do exercicio corrente, no caso de que exista consignación específica. 
Logo de ver a tramitación, aprobación definitiva e entrada en vigor, o 11 de maio 
de 2019, dun expediente de suplementos de crédito con nº1/2019 sobre o actual 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, a través do cal o 
Pleno municipal dotou de consignación específica ao expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito con nº 6/2019. 
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000003 que se presenta á 
Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total de 
232 xustificantes de gasto, que suman un importe total bruto de 152.087,76 euros e 
líquido de 151.541,32 euros, constando acreditación documental da realización das 
prestacións, resultando o Concello obrigado ao seu recoñecemento e pago, 
incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 31 de maio de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión informativa de 
Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica, a adopción do seguinte 
ACORDO: 
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 31 de 
maio de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria, existe consignación específica no 
exercicio 2019 para facer fronte aos gastos recollidos na relación de xustificantes 
de gasto nº: 2019 000003 e trátase de obras, servizos e subministros efectivamente 
prestados polos respectivos provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar 
en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello 
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obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da 
Administración. 
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de xustificantes 
de gastos nº: 2019 000003, e recoñecer extraxudicialmente con cargo aos créditos 
do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. 
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación da relación 2019 000003 con cargo ás aplicacións orzamentarias e 
importes que constan na sinalada relación, por un importe total de 152.087,76 
euros." 
 
Concedéselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular, o sr.  Pérez 
Roca, quen manifesta que vendo a documentación hai unha orde de pago 
que non encontrou, a número 4254 dentro do segundo punto da orde do día. 
A  Presidencia facilita ao edil determinada documentación.  
 
Prosegue o Concelleiro facendo uso da palabra para dicir que  o que se 
pretende é que se levante o reparo e a aprobación das facturas, que o seu 
Grupo como sempre está a favor de que os provedores cobren as facturas, 
pero que o informe de fiscalización é un corta e pega constante durante 
moitos anos,  que por parte do Concello non se fixo nada para tratar de que 
estes asuntos, que veñen informados de desconformidade, se resolvan 
dalgún xeito, porque dende o ano 2000 entre os diferentes Interventores e 
Secretarios que pasaron polo Concello é unha constante de que iso suceda e 
se está cargando ao persoal funcionario cun traballo innecesario, que o 
informe de fiscalización é demoledor e que como sempre ven dicir que se 
reparan todas as facturas menos as de R-Cable e as de mantemento e 
limpeza, e iso por non seguir os procedementos legalmente establecidos 
para garantir a libre concorrencia, transparencia e publicidade, e que outro 
tipo de reparos que se fai a fiscalización é por que outras facturas superan a 
contía establecida na execución do presuposto do 2018 que cada concellería 
inicialmente prevé, co que se supera a proposta inicial de gastos, e que iso 
tería que corrixirse, que hai outros gastos que non superan os mil euros pero 
que se detecta que debería haber proposta de gastos porque durante o ano o 
mesmo provedor si supera os mil euros, que a Intervención fai referencia 
tamén a outro tipo de facturas nas que non se disgregan os distintos 
conceptos facturados e por iso se reparan, que cre que é moi fácil de 
solucionar ese tema dicíndolle aos provedores como teñen que facer as 
facturas, que en relación ao vestiario que se lle dá ao persoal municipal, 
segundo a Intervención non existe a firma de entrega e a recepción por parte 
do persoal, como é obrigatorio, co que se incumpre a lei de prevención de 
riscos laborais, que noutros casos, sinala a Intervención que hai subvencións 
encubertas así por exemplo nalgúns deles se sinala que non consta que a 
organización de festexos fosen municipais, e con respecto a factura 4/254 na 
que se fala dunha organización dunha actividade de cine de Florencio 
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Delgado, en concreto no concepto facturado como xestión de premio tamén 
pode ser unha subvención encuberta e solicita que se explique o obxecto 
desta factura. 
 
Fai uso da palabra a Presidencia para dicir que a situación na que se atopou 
o Concello nestes últimos tempos no relativo ao persoal do Concello e que 
non se lle pode reprochar nada respecto ao seu traballo, pois fan todo o que 
poden e máis, e si alguén se atopa nestes intres de baixa esa parte de traballo 
vai ser absorbido por outro profesional e que o saca cando e como pode, que 
respecto á transparencia todas as facturas están asinadas polos Concelleiros, 
o que quere dicir que están verificadas e controladas previamente, e que si 
os subministradores non detallan ao pé da letra ao cen por cen as compras, 
dende logo tanto o encargado que recolle o material e firma o albarán como 
o concelleiro que dá o visto bo á factura, están comprobando si o pedido 
está subministrado e polo tanto entende lóxico que se pague. Di que é certo 
que hai facturas que se poden repetir porque non hai outro xeito de 
solventalo, posto que polas circunstancias do Barco, que ten os 
subministradores que ten, hai que repetir na compra do subministro, e que 
con respecto ao vestiario do persoal, si recolle o seu vestiario e si está 
comprobado polo concelleiro correspondente, que con respecto ás 
subvencións encubertas quere dicir que dende logo o Magosto si é unha 
actividade que organiza o Concello, e que en relación coa última factura a 
que facía mención o sr Pérez Roca, a 4254, pasará a Concelleira a dar conta 
dela e a que se refire ese evento. 
 
Concédeselle a palabra á concelleira delegada de Cultura, a señora Pizcueta 
Barreiro, quen fai uso dela para dicir que é unha factura que o Concello do 
Barco asume como gasto do Proxecto de Florencio, que como ven saben é 
un proxecto comarcal, que parte da subvención dese Proxecto a dá a 
Deputación pero que hai unha contía que se reparte con criterio de 
poboación e ao Barco lle toca unha cantidade e que o que se fai é repartir 
ese gasto xerado entre os diferentes concellos, por exemplo o Concello da 
Rúa asume unhas facturas e o Concello do Barco asume outras, e que neste 
caso a este Concello tocoulle asumir a organización desta actividade, a gala 
do cinema de Florencio, que se levou a cabo no período comprendido dende 
maio a decembro de 2018. 
 
Di o señor  Pérez Roca que lle chama a atención o concepto de xestión de 
premio, si lle pode explicar iso. 
 
Di a señora Pizcueta Barreiro que foi unha actividade que se desenvolveu 
nos colexios e se lles pediu a algúns cursos que fixeran un pequeno vídeo 
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para participar nun premio e que o premio foi o que se lle deu aos cursos 
gañadores unha tablet e un lote de libros a outros centros. 
 
Di o señor Presidente que o Grupo de Goberno en todos estes anos que leva 
no Concello sempre tivo claro que as facturas que están comprobadas hai 
que pagalas, entren ou non entren no ano natural, que si se revisa todo o 
inventario de facturas pódese comprobar que moitas delas entraron a 
principios de xaneiro.   
 
Di o señor  Pérez Roca que as facturas hai que pagalas, iso non cabe dúbida, 
que eles non son culpables de que se fagan as cousas mal, pero que si unha 
factura non reúne as condicións haberá que advertirllo aos provedores. 
 
Di o señor Presidente que cando as facturas non reúnen as condicións a 
Intervención advírtello ao subministrador, pero que si está comprobada polo 
encargado e polo concelleiro a factura está validada. 
 
Di o señor  Pérez Roca que iso non é tan sinxelo como o di o señor Alonso 
Araujo, que hai unha normativa moi clara e hai que cumprila, que como 
dixo antes, con isto estase cargando aos servizos técnicos dun traballo 
innecesario, que dende fai vinte anos non se fixo nada neste sentido, que ese 
é o gran problema deste Concello, que con respecto ao tema do persoal, que 
é preceptivo que firmen a entrega do vestiario que iso o marca a Lei, e 
pregunta se hai arquivos da entrega porque senón sería moi grave, que llo 
preguntará mañá aos servizos técnicos porque o Concello ten que ter esa 
documentación en regra senón sería gravísimo. 
 
Di o señor Presidente que o preguntará, que agora non pode dicirllo. 
 
Di o señor  Pérez Roca que en relación co período de pago a provedores 
entende que neste trimestre pode haber problemas co tema de persoal, que 
vai a pasar a 110 días, que isto leva que a política de persoal neste Concello 
non funcionou durante 20 anos, e agora non poden vir coa lei Montoro. 
 
Di o señor Presidente que a lei Montoro aínda esta vixente ou estivo vixente 
ata o ano pasado, que como sabe durante sete anos a Lei de Estabilidade 
Presupuestaria estivo apretando a todos os Concellos, e que so permitía un 
10% de reposición.   
 
Di o señor  Pérez Roca que o señor Alcalde leva no cargo dende o ano 2000 
e esta problemática non é do 2012 que é anterior, que o que non se pode 
pretender é que os auxiliares fixeran de técnicos, como pretendía no seu 
momento o señor Alcalde, e agora é que xa non hai nin auxiliares e que o 
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problema do persoal administrativo do Concello é que faltan prazas por 
cubrir, que hai un déficit de persoal de 20 anos. 
 
Di o señor Presidente que, como xa dixo, a política do Equipo de Goberno é 
pagar o que se debe.  
 
Pide a palabra o señor Pérez Roca para xustificar o voto do seu Grupo e di 
que están a favor de pagar aos provedores pero que en base aos informes 
non poden votar a favor polo que se van a abster.  
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra 
Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida e Álvarez Fernández) e seis abstencións (dos concelleiros Moldes 
Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo 
García), adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 30 de maio de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e nalgún 
casos omitiuse ou incumpriuse algún trámite ou requisito esixido pola 
normativa vixente, ou ben a Intervención municipal manifestou a súa 
desconformidade con respecto á tipoloxía dalgún dos gastos, existe 
consignación específica no exercicio 2019 para facer fronte aos gastos 
recollidos na relación de xustificantes de gasto nº: 2019 000007 e trátase 
de obras, servizos e subministros efectivamente prestados polos 
respectivos provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en 
situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o 
Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun 
enriquecemento inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000007, e recoñecer extraxudicialmente 
con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da 
aprobación das mesmas.  
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000007 con cargo ás 
aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, 
por un importe total de 263.472,66 euros. 
  
 
 

3º Ditame da Comisión Informativa de Contas do 3/6/2019 relativo a 
levantamento de reparo e aprobación da totalidade de facturas 
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incluídas na relación de xustificantes de gastos 2019/3: Expediente 2019  
ECO00000078. 
 
Lido no punto anterior o ditame da Comisión Informativa de Contas de 3 de 
xuño de 2019, o Pleno en votación ordinaria, por nove votos a favor (dos 
concelleiros Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra 
Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida e Álvarez Fernández) e seis abstencións (dos concelleiros Moldes 
Gómez, Crespo Díaz, Aguado García, Rodríguez Voces, Pérez Roca e Melo 
García), adopta o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 31 de maio de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, existe 
consignación específica no exercicio 2019 para facer fronte aos gastos 
recollidos na relación de xustificantes de gasto nº: 2019 000003 e trátase 
de obras, servizos e subministros efectivamente prestados polos 
respectivos provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en 
situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o 
Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun 
enriquecemento inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas na relación de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000003, e recoñecer extraxudicialmente 
con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da 
aprobación das mesmas. 
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000003 con cargo ás 
aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, 
por un importe total de 152.087,76 euros. 
 
 
4º Ditame da Comisión Informativa de Contas do 3/6/ 2019 relativo a 
aprobación inicial do suplemento de crédito 3/2019: Expediente 2019 
ECO00000079 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura do ditame da Comisión 
Informativa de Contas de 3 de xuño de 2019, que literalmente di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 03/2019 
 
Co gallo da súa inclusión no orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do 
exercicio 2018, debe tramitarse o presente expediente de modificación 
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orzamentaria na modalidade de suplementos de crédito, aos efectos da dotación do 
crédito necesario para facer fronte á achega municipal aos seguintes proxectos de 
investimento subvencionados por outras Administracións Públicas (cap. 6): 

 DENOMINACIÓN DO 
INVESTIMENTO 

CONTÍA 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
Custos técnicos (dirección obra e 

coordinación de seguridade e saúde) 
da obra Urbanización da rúa Ferrol, 
financiada pola Excma. Deputación 

Provincial 

2.060,93 € 1532/619.13 

Mellora do camiño desde O Castro 
ata a estrada de Vilanova, 

subvencionado pola AGADER ao 
abeiro do Plan de mellora de camiños 

municipais 2019-2020, incluídos 
custos técnicos (redacción proxecto, 

dirección obra e coordinación de 
seguridade e saúde) 

14.967,83 € 453/619.23 

TOTAL GASTO 17.028,00 €  
O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias sinaladas  para facer 
fronte aos investimentos previstos, e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose de gastos de investimento que non poden demorarse ata o exercicio 
seguinte, xa que se trata de gastos subvencionados por outras Administracións 
Públicas cuxa execución e xustificación (total ou parcial, segundo o caso) debe ter 
lugar neste exercicio. 

A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais polo importe de 17.028,00 €. 

Así, neste intre é necesario tramitar un expediente de suplementos de crédito aos 
efectos de dotar as sinaladas aplicacións orzamentarias polo que, pola presente, e 
en uso da atribución que me confire o artigo 177.1 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais,  

Logo e ver o expediente formado, no que constan; 
- Providencia da  Alcaldía do 30.05.2019. 
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 30.05.2019. 
- Certificado de insuficiencia de crédito emitido pola Intervención municipal 

do 30.05.2019. 
- Informe da Intervención municipal da mesma data. 

 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; 
nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril; no artigo 22.e) da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de acordo coas bases 
de execución 7.2 e 10.2.a) do vixente orzamento xeral do Concello, prorrogado do 
exercicio anterior, 
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PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión informativa de 
Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica, a adopción do seguinte 
ACORDO: 
PRIMEIRO : Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre o actual 
orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de suplementos de crédito 03/2019, aos efectos da dotación do crédito 
necesario para facer fronte á achega municipal aos seguintes proxectos de 
investimento subvencionados por outras Administracións Públicas (cap. 6): 

1º/ GASTOS:  
DENOMINACIÓN DO 

INVESTIMENTO 
CONTÍA 

APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Custos técnicos (dirección obra e 
coordinación de seguridade e saúde) da 

obra Urbanización da rúa Ferrol, 
financiada pola Excma. Deputación 

Provincial 

2.060,93 € 1532/619.13 

Mellora do camiño desde O Castro ata a 
estrada de Vilanova, subvencionado pola 
AGADER ao abeiro do Plan de mellora de 
camiños municipais 2019-2020, incluídos 

custos técnicos (redacción proxecto, 
dirección obra e coordinación de 

seguridade e saúde) 

14.967,83 € 453/619.23 

TOTAL GASTO 17.028,00 €  
O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias sinaladas  para facer 
fronte aos investimentos previstos, e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose de gastos de investimento que non poden demorarse ata o exercicio 
seguinte, xa que se trata de gastos subvencionados por outras Administracións 
Públicas cuxa execución e xustificación (total ou parcial, segundo o caso) debe ter 
lugar neste exercicio. 

A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais polo importe de 17.028,00 €. 

2º/ FINANCIAMENTO:  
 
A) Recursos xenéricos: 
- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 17.028,00 € 

 

Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos requisitos que 
establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 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. 
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- 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. 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." 
 
Di o señor Presidente que dentro dos Plans Provinciais da Deputación 
Provincial de Ourense, este ano a obra que se lle adxudicou ao Concello do  
Barco era a de "Urbanización da rúa Ferrol" e o contrario doutros anos nos 
que a Deputación asumía plenamente na súa integridade a totalidade da 
obra, o seu proxecto, dirección de obra, execución, etc., este ano a 
Deputación aporta a achega de 54.500€ para esta infraestrutura e o Concello 
ten que colaborar coa dirección de obra e a coordinación  de seguridade e 
saúde, polo que a modificación orzamentaria nese caso 2.060,93€ 
corresponderían á dirección de obra e a coordinación de seguridade e saúde, 
e que por outro lado dentro das obras subvencionadas polo AGADER ao 
abeiro do plan de mellora de camiños municipais, a obra "Mellora do 
camiño desde O Castro ata a estrada de Vilanova pasando polo Córregocun 
orzamento de 55.751,96€ precisa a achega do Concello s de 14.967,83€. 
 
Sen máis intervencións, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus quince membros asistentes, acorda:  
 

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre 
o actual orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do 
exercicio 2018, na modalidade de suplementos de crédito 03/2019, aos 
efectos da dotación do crédito necesario para facer fronte á achega 
municipal aos seguintes proxectos de investimento subvencionados por 
outras Administracións Públicas (cap. 6): 

1º/ GASTOS:  
DENOMINACIÓN DO 

INVESTIMENTO 
CONTÍA 

APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Custos técnicos (dirección obra e 
coordinación de seguridade e saúde) da 

obra Urbanización da rúa Ferrol, 
financiada pola Excma. Deputación 

Provincial 

2.060,93 € 1532/619.13 

Mellora do camiño desde O Castro ata a 
estrada de Vilanova, subvencionado pola 
AGADER ao abeiro do Plan de mellora de 
camiños municipais 2019-2020, incluídos 

14.967,83 € 453/619.23 
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custos técnicos (redacción proxecto, 
dirección obra e coordinación de 

seguridade e saúde) 
TOTAL GASTO 17.028,00 €  

O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que 
non existe crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias 
sinaladas  para facer fronte aos investimentos previstos, e o mesmo non 
pode ser obxecto de ampliación, tratándose de gastos de investimento 
que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, xa que se trata de 
gastos subvencionados por outras Administracións Públicas cuxa 
execución e xustificación (total ou parcial, segundo o caso) debe ter 
lugar neste exercicio. 

A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais polo importe de 17.028,00 €. 
2º/ FINANCIAMENTO:  
 
B) Recursos xenéricos: 
- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 

17.028,00 € 
 

Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, 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. 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. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
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1º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

Di o sr alcalde que non se presentaron mocións de contido político ou de 
control. 
 
2º) ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que fai un 
tempo houbo unha obra de substitución de plaquetas no Malecón, á altura da 
rúa Abdón Blanco, foi nun espazo pequeno e querían saber quen fixo a obra, 
se foi a Brigada municipal.   
 
Contéstalle o concelleiro delegado de obras, señor Neira Ojea, que a obra a 
fixo a Brigada Municipal. 
 
Prosegue no exercicio da palabra o señor Crespo Díaz que di que se 
depositaron eses entullos e outros en terreos de titularidade pública, onde 
está a unidade de actuación do solar que linda con CEDIE e tamén hai 
vertidos deses entullos noutro solar cerca da Urbanización Las Huertas, e 
que se o propio Concello autoriza a verter alí entullos estase producindo un 
efecto chamada e ademais estase incumprindo a normativa, que se deben de 
levar eses residuos ao punto limpo que é a obrigación de todos. 
 
Di o señor Neira Ojea que xa están avisados de non volver a realizar estes 
vertidos. 
 
Di o señor Crespo Díaz que iso provoca que vaia xente a levar alí os 
entullos e todo tipo de lixo.  
 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 19:37 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría       O primeiro tenente de alcalde no exercicio 
         da totalidade das funcións da Alcaldía por 
                                                    por delegación de 5 de xuño de 2019 
Jesús Tallón García      Aurentino Alonso Araujo 
Adxunto á Secretaría no  
exercicio da totalidade  
das funcións da Secretaría  
(artigo 15.3 do R.D. 128/2018) 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 12 DE XUÑO DE 
2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 14:03 
horas do 12 de xuño de 2019, 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 do 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  
 
 
Intervén 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 do 
único asunto incluído na orde do día. 
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ÚNICO: Aprobación da acta do Pleno da sesión ordinaria celebrada o 
día 6 de xuño de 2019.   
 
Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión celebrada polo Pleno o día 6 de xuño de 2019, ao non formularse 
algunha observación, a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
Di o señor Alcalde que remata este mandato o próximo sábado coa 
constitución da nova Corporación Municipal, polo que quere dar as grazas 
aos concelleiros e concelleiras que non repiten como concelleiros, polo 
traballo e o esforzo que fixeron durante o desempeño do seu cargo e que aos 
próximos membros da Corporación emprázaos para seguir traballando polo 
Concello.         
 
 
 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 14:08 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DO 
PLENO DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 15 DE  
XUÑO DE 2019 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 12:01 
horas do 15 de xuño de 2019, concorren no salón de sesións os seguintes 
concelleiros electos da Corporación municipal do Concello do Barco de 
Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o día 26 de maio de 2019 e que 
son: 
 
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 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Antonio Melo García 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre o interventor 
accidental D. Hortensio David Míguez Fuentes (Resolución da Dirección 
Xeral de Administración Local do 12 de decembro de 2017).   
  
 
Primeiro: Constitución da mesa de idade. Comprobación pola Mesa de 
idade da acta de proclamación de electos, credenciais e identidade dos 
concelleiros electos. 
Constitución da Corporación municipal 2019-2023 do Concello do 
Barco de Valdeorras e toma de xuramento ou promesa dos cargos de 
concelleiros. 
 

Explícase pola Secretaría que se debe proceder á constitución da Mesa de 
Idade e que estará integrada polos concelleiros electos de maior e menor 
idade presentes no acto e será Secretario o da Corporación, segundo dispón 
o artigo 195.2 da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, reguladora do réxime 
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electoral xeral e que segundo a documentación que consta no expediente 
estaría itegrada por: 
 

- D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana, concelleiro  asistente  de  
maior  idade, exercendo de Presidente da Mesa.  
- Dna. Sonia Guitián Martínez, concelleira asistente de menor idade. 
- D. Jesús Tallón García, como secretario. 
 
Pola Secretaría dáse lectura da acta de proclamación de electos remitida 
pola Xunta Electoral de Zona, na que se proclaman concelleiros electos ás 
seguintes persoas: 
 
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  
Dª Cristina Domínguez Rodríguez  
D. Jesús Jares Almeida  
Dª Alicia Álvarez Fernández  
Dna. Sabina Aguado García  
D. Carlos Javier Crespo Díaz  
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
D. Félix García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijoo 
 
 
Seguidamente se declara constituída a Mesa de Idade, e polo membro de 
maior idade se dá a benvida a todos os presentes e di que se procederá á 
comprobación dos documentos preceptivos para poder tomar posesión os 
concelleiros.  
 
Pola Secretaría sinálase que todos os concelleiros electos presentaron as 
correspondentes credenciais, as preceptivas declaracións de intereses e os  
documentos de identificación de cada un deles. Tamén se significa que, a 
pesar de que se requiriu en dúas ocasións, á Xunta Electoral de Zona 
considerou que non procedía facilitar o número do documento de 
identificación dos concelleiros electos, agás o número dun dos concelleiros, 
polo que non se pode acreditar sen dúbidas, coa seguridade xurídica que 
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esixe a toma de posesión dun cargo público, a identidade de todos os 
concelleiros, aínda que consta a da maioría deles ao repetir como 
concelleiros, non ocorre o mesmo nos demais casos, agás no caso do 
concelleiro D. Francisco González Rodríguez.  
 
A Mesa de Idade dá por comprobadas as credenciais dos Concelleiros 
electos e entende correctamente presentada a documentación preceptiva 
polo que procede a chamar, un por un, a cada concelleiro co obxecto de que 
se dea cumprimento ao Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que estipula a 
necesidade de prestar xuramento ou promesa de cumprir fielmente as 
obrigas do cargo con lealdade ao Rei e de gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental do Estado con carácter previo ao 
acceso a calquera cargo público. 
 
Procédese a chamar en primeiro lugar aos concelleiros da candidatura que 
obtiveron maior representación, en primeiro lugar ao cabeza de lista da 
candidatura que obtivo máis votos populares, seguindo coa segunda 
candidatura en número de votos, pola mesma orde, ao concelleiro da terceira 
candidatura e por último ao concelleiro da cuarta candidatura, deixando para 
o final o chamamento aos membros da mesa de idade. Cada concelleiro 
electo presente no acto di o seguinte:  
 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez: “prometo pola miña conciencia e 
honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de Concelleiro do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.” 
 
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro: “prometo por imperativo legal e pola 
miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de 
Concelleira do Barco de Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer 
gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.” 
 
D. Aurentino Alonso Araujo: “prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.” 
 
Dna. María Irene Dacal Feijóo: “prometo por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala de O Barco de Valdeorras, 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado”. 
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Dna. Diana Urdangaray Díaz: “prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.” 
 
D. Miguel Neira Ojea: “prometo pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de Valdeorras, con 
lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”  
 
Dª Cristina Domínguez Rodríguez: “prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.”  
 
D. Jesús Jares Almeida: “prometo pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de Valdeorras, con 
lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”  
 
Dª Alicia Álvarez Fernández: “prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado.” 
 
Dna. Sabina Aguado García: “prometo pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado”. 
 
D. Carlos Javier Crespo Díaz: “xuro pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de Valdeorras, con 
lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”  
 
D. Antonio Melo García: “xuro pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de Valdeorras, con 
lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”. 
 
D. Félix  García Yáñez: “prometo pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do Barco de Valdeorras, con 
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lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”. 

 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo: “Galicia é unha nación e o noso interese 
final é un Estado de seu. Por imperativo legal, prometo pola miña 
conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do 
Barco de Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental do Estado. ”. 

 
Dna. Sonia Guitián Martínez: “xuro pola miña conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de Valdeorras, con 
lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado.”. 
 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana: “prometo pola miña 
conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleira do 
Barco de Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental do Estado.”. 
 
De seguido, a Mesa de Idade declara constituída a Corporación Municipal. 
 
 
Segundo: Presentación de candidaturas ao cargo de alcalde do Concello 
do Barco de Valdeorras e elección do alcalde-presidente da 
Corporación.  
Toma de xuramento ou promesa do cargo de alcalde do Concello do 
Barco de Valdeorras. 
 

Polo concelleiro de maior idade presente se pregunta aos que encabezaron 
as correspondentes candidaturas se queren ser candidatos a alcalde. 
 
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez é o único candidato que contesta 
afirmativamente, procedéndose á votación da elección do alcalde a man 
alzada, co seguinte resultado: 
 

Votos a favor da candidatura á Alcaldía de D. Alfredo Laudelino García 
Rodríguez: 10, dos concelleiros 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 e Dna. Alicia Álvarez Fernández.  
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Votos en contra da candidatura á Alcaldía de D. Alfredo Laudelino García 
Rodríguez: 4, dos concelleiros Dna. Sabina Aguado García, D. Carlos Javier 
Crespo Díaz, Dna. Sonia Guitián Martínez e D. Antonio Melo García. 
 
Abstencións á candidatura á Alcaldía de D. Alfredo L. García Rodríguez: 2, 
dos concelleiross D. Félix  García Yáñez e D. José Jesús Vilasánchez 
Feijóo. 
 
Logo de ver o resultado da votación, concorrendo a maioría absoluta de 
votos afirmativos, a Presidencia proclama alcalde electo a D. Alfredo 
Laudelino García Rodríguez.  
 
Acéptase o cargo por D. ALFREDO LAUDELINO GARCÍA 
RODRÍGUEZ, que para tomar posesión da Alcaldía  procede a prestar 
xuramento ou promesa do cargo dicindo: “prometo pola miña conciencia e 
honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de alcalde do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como 
norma fundamental do Estado”.  
 
Fáiselle entrega ao alcalde do bastón de mando e logo o alcalde fai uso da 
palabra para felicitar a todos os concelleiros e afirmar que dende o equipo 
de goberno se pretende dende o primeiro momento prestar a maior 
colaboración coa oposición para a execución da labor encomendada polos 
veciños. Prosegue dicindo que é a súa sexta lexislatura como alcalde, que 
unha vez máis quere dar as grazas aos veciños, que ten a mesma ilusión que 
na primeira lexislatura e que sabe que comparte esta ilusión cos seu 
compañeiros, que desexa que esta lexislatura sexa frutífera, e que será 
frutífera para o caso de que entre todos os integrantes da Corporación se 
traballe e colabore para poder sacar adiante os temas de interese para todos 
os veciños e que polo contrario non será tan frutífera para o caso de que se 
empeñen en traer á sala de plenos boicots ao desenvolvemento da xestión 
municipal. Reitera o rexedor que dende o primeiro momento o grupo de 
goberno quere ofrecer toda a colaboración posible, como considera que 
fixeron sempre, para que todos, xunto cos Grupos da oposición, participen 
de forma efectiva na xestión municipal, que aínda que a súa maioría folgada 
lles permite gobernar de forma cómoda prefiren lograr consensos e que 
consideran necesario polo ben de todos os conveciños e polo ben do Barco e 
que entende que é ese o obxectivo co que todos tomaron posesión hoxe.  
Continúa no exercicio da palabra o señor alcalde para dicir que espera de 
todos traballo incesante ao longo dos catro anos para resolver os problemas 
que vaian xurdindo e que, unha vez máis, reitera a súa colaboración como 
xa llo dicía onte aos catro voceiros dos catro partidos políticos nunha 
reunión que tiveron, e que a intención súa como alcalde, do voceiro do 
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Partido Socialista e de todos e cada un dos membros do Grupo de Goberno 
será lograr os maiores consensos posibles e que os temas importantes cando 
veñan ao Pleno se resolvan ou decidan por unanimidade, que iso será bo 
para os veciños e ó final será bo para todos os membros da Corporación. 
Remata o señor alcalde pedindo traballo e desexando sorte a todos.            
 
 
Terceiro: Dación de conta do informe da Secretaría sobre o inventario 
municipal así como da acta de arqueo realizada. 
 
Pola Secretaría infórmase que constan no expediente a realización da acta de 
arqueo do 12 de xuño do 2019 asinada polo alcalde saínte, a Intervención e 
a Tesourería, así como  tamén o informe de Secretaría relativo ao estado do 
inventario municipal do 11 de xuño de 2019, dos que se deixa constancia 
nesta acta: 
 
"INFORME DA SECRETARÍA 
 
Asunto: Informe ós efectos de levantamento de acta de responsabilidade da 
xestión en materia de inventario municipal, se procede, e outras 
consideracións de especial relevancia para a Corporación municipal que se 
constitúa o vindeiro 15 de xuño de 2019. 
 

Carácter do informe: Preceptivo, no relativo ao inventario municipal. No 
demais contido debe considerarse como unha simple nota informativa. 
 

Xustificación: Artigo 36.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro 
(ROF en diante) 
 

Normativa: 
 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (RBEL). 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP) 
- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL) 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades Locales (ROF) 
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-Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes de materia de régimen 
local (TR) 
- Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA). 
- Regulamento Orgánico Municipal (BOP núm. 43 do 23 de febreiro de 
2016). 
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 
- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 
 
Consideracións xurídicas 
 

A) Consideracións en relación co inventario de bens municipal. 
Previa: O artigo 36.2 do ROF establece que os secretarios e interventores 
tomaran as medidas precisas para que o día da constitución das novas 
Corporacións Locais se efectúe un arqueo e estean preparados e actualizados 
os xustificantes das existencias en metálico ou valores propios da 
Corporación, depositados na caixa municipal ou entidades bancarias, así 
como a documentación relativa ao inventario do patrimonio da Corporación 
e dos seus organismos autónomos. Por iso emítese o seguinte informe: 
 

1ª O Concello do Barco de Valdeorras non conta con Organismos 
Autónomos dependentes nin Empresas de titularidade pública, polo que o 
presente informe refírese ao inventario de bens da Corporación. 
 
2ª O inventario municipal: Obriga de confección e contido. 
 

Un dos principios fundamentais que resultan de aplicación aos bens e 
dereitos pertencentes ao dominio público é o de identificación e control dos 
mesmos a través de inventarios ou rexistros axeitados (artigo 6 da LPAP). 
Deste principio xurde a obriga das administracións públicas de inventariar 
todos os bens e dereitos que integran o seu patrimonio, facendo constar, co 
suficiente detalle, as mencións precisas para a súa identificación e as que 
resulten precisas para reflectir a súa situación xurídica e destino ao uso ao 
que están sendo utilizados, incluíndo, cando menos, os bens inmobles e 
dereitos reais sobre os mesmos (artigo 32 da LPAP) calquera que sexa a súa 
natureza e forma de adquisición, formando inventarios separados dos bens e 
dereitos pertencentes a entidades con personalidade propia e dependentes 
das Corporacións locais e os dos establecementos con personalidade propia 
e independente, se a lexítima representación correspondera ás Corporacións 
respectivas (artigo 17 do REBEL), valorando todos eses bens e dereitos do 
que se remitirá copia ás Administracións do Estado e da Comunidade 
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Autónoma e que se rectificará anualmente, comprobándose sempre que se 
renove a Corporación (artigo 86 do TRRL). 
 

Segundo o artigo 18 do RBEL o inventario establecerá por separado, 
segundo a súa natureza, agrupándoos nos seguintes epígrafes: 
 

1.º Inmobles. 
2.º Dereitos reais. 
3.º Mobles de carácter histórico, artístico ou de considerable valor 
económico. 
4.º Valores mobiliarios, créditos e dereitos, de carácter persoal da 
Corporación. 
5.º Vehículos. 
6.º Semovientes. 
7.º Mobles non comprendidos nos anteriores enunciados. 
8.º Bens e dereitos revertibles. 
 

A recensión dos bens realizarase con numeración correlativa por cada un 
deles, dentro do respectivo epígrafe, deixando espazo en branco para as 
variacións ou cancelacións que se produciran no exercicio (artigo 19 
RBEL). 
 

O inventario dos bens inmobles expresará os datos seguintes: a) Nome con 
que fora coñecida o terreo, se tivera algún especial. b) Natureza do inmoble. 
c) Situación, con indicación concreta do lugar en que radica o terreo, vía 
pública á que dera fronte e números que nela lle correspondese, nas urbanas, 
e a paraxe, con expresión do polígono e parcela catastral, se fora posible, 
nas rústicas. d) Lindeiros. e) Superficie. f) Nos edificios, características, 
noticia sobre a súa construción e estado de conservación. g) Tratándose de 
vías públicas, no inventario deberán constar os datos necesarios para a súa 
individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e 
anchura. h) Clase de aproveitamento nos terreos rústicos. i) Natureza de 
dominio público ou patrimonial, con expresión de si se trata de bens de uso 
ou de servizo público, patrimoniais ou comunais. j) Título en virtude do cal 
se atribuíu á Entidade. k) Sinatura de inscrición no Rexistro da Propiedade, 
en caso de que fora inscribible. l) Destino e acordo que o tivera disposto. m) 
Dereitos reais constituídos ao seu favor. n) Dereitos reais que gravaren o 
terreo. ñ) Dereitos persoais constituídos en relación con esta. o) Data de 
adquisición. p) Custo da adquisición, se tivera sido a título oneroso, e dos 
investimentos efectuados e melloras. q) Valor que correspondería en venda 
ao inmoble, e r) Froitos e rendas que producira. (artigo 20 do RBEL). 
 

Respecto dos dereitos reais o inventario incluirá: a) Natureza. b) Inmoble 
sobre o que recaera. c) Contido do dereito. d) Título de adquisición. e) 
Sinatura da inscrición no Rexistro da Propiedade. f) Custo da adquisición, se 
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tivera sido onerosa. g) Valor actual, e h) Froitos e rendas que producira. 
(artigo 21 do RBEL). 
 

Respecto do inventario dos bens mobles de carácter histórico, artístico ou de 
considerable valor económico, expresará: a) Descrición en forma que 
facilite a súa identificación. b) Indicación da razón do seu valor artístico, 
histórico ou económico, e c) Lugar en que se encontrara situado e persoa 
baixo cuxa responsabilidade se custodia (artigo 22 do RBEL). Para os 
valores mobiliarios conterá as determinacións seguintes: a) Número dos 
títulos. b) Clase. c) Organismo ou Entidade emisora. d) Serie e numeración. 
e) Data de adquisición. f) Prezo da mesma. g) Capital nominal. h) Valor 
efectivo. i) Froitos e rendas que producira, e ) Lugar en que se encontraran 
depositados (artigo 23 do RBEL). 
 

Ao inventariarse os créditos e dereitos persoais da Corporación se 
expresarán: a) Concepto. b) Nome do debedor. c) Valor. d) Título de 
adquisición, e e) Vencemento, no seu caso. 
 

Respecto do inventario de vehículos se detallará a) Clase. b) Tracción 
mecánica, animal ou manual. c) Matrícula. d) Título de adquisición. e) 
Destino. f) Costo de adquisición, no seu caso, e g) Valor actual. (artigo 25 
REBEL). 
 

O inventario dos semoventes consignará: a) Especie. b) Número de cabezas. 
c) Marcas, e d) Persoa encargada da custodia (artigo 26). 
 

O inventario dos mobles non especificados describirá sucintamente na 
medida precisa para individualizalos (artigo 27 do RBEL) 
 

O artigo 28 do RBEL establece un epígrafe singular para os bens e dereitos 
revertibles. 
 
3ª Forma dos inventarios 
 

O artigo 29 do RBEL establece que sempre que sexa posible se levantarán 
planos de planta e alzado de edificios e parcelarios e sempre fotografías 
autenticadas dos bens mobles históricos, artísticos ou de considerable valor 
económico. Respecto do arquivo dos documentos que referenden os datos 
do inventario (en especial os títulos de dominio, actas de deslinde e 
valoración, planos e fotografías) se arquivarán con separación da demais 
documentación municipal, facendo constar como último dato o lugar de 
arquivo no que obre a documentación correspondente a cada ben inscrito no 
inventario (artigo 30 do RBEL). Dos inventarios quedará en todo caso unha 
copia da Entidade Local. 
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Sen embargo un requisito formal inescusable dos inventarios de bens das 
Entidades Locais é que teñen que ser autorizados polo Secretario da 
Corporación co visto e prace do Presidente (artigo 32 do RBEL) 
 
4ª Rectificación e comprobación do inventario 
 

A rectificación do inventario verificarase anualmente, e nela reflectiranse as 
vicisitudes de toda índole dos bens e dereitos durante esa etapa, unha copia 
deste e das súas rectificacións remitirase á Administración do Estado e da 
Comunidade Autónoma. En consecuencia, deberanse de reflectir as 
adquisicións, vendas, permutas, servidumes, alteracións de cualificación 
xurídica dos bens, e calquera outras con repercusión nos bens e dereitos 
obxecto do Inventario. Esta rectificación anual ou ordinaria en nada desdí 
das posibles rectificacións que poidan proceder en virtude dos 
procedementos de revisión que haxa de incoarse no seu caso. A rectificación 
anual debe recoller as variacións acontecidas durante o ano e os erros que 
non fosen detectados con anterioridade, pero iso sen prexuízo da revisión 
que poida proceder segundo os procedementos ordinarios, pois sería 
absurdo que unha omisión involuntaria non puidese salvarse ata o ano 
seguinte. Cabe en todo momento incorporar ao Inventario novas 
propiedades mediante acordos puntuais sen esperar á rectificación anual 
obrigada en todo caso. 
Os sistemas informáticos e un axeitado programa permiten telo ao día e 
reflectir as altas e baixas ao momento de producirse. 
 

A comprobación efectuarase sempre que se renove a Corporación e o 
resultado se consignase ao final do documento, sen prexuízo de levantar acta 
adicional co obxecto de deslindar as responsabilidades que puidesen 
derivarse para os membros saíntes e, no seu día, para os entrantes (artigo 33 
do RBEL e 86 do TRRL). 
 
5ª Natureza xurídica do inventario de bens municipal e valor da inscrición 
dos bens no inventario 
 

É clásica, entre os autores, a cita da STS do 9 de xuño de 1978, que di: "o 
inventario municipal é un mero rexistro administrativo que por si só nin 
proba, nin crea, nin constitúe dereito ningún a favor da Corporación, sendo 
máis ben un libro que serve, respecto dos seus bens, de recordatorio 
constante para que a Corporación exercite as facultades que lle 
corresponden,». Non obstante, se a inscrición no Inventario nin crea, nin 
modifica, nin constitúe dereitos, non pode afirmarse que non produza efecto 
ningún. 
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Os rexistros administrativo son distintos, na súa orixe e finalidade, dos 
rexistros xurídicos. Son meros instrumentos auxiliares. A súa finalidade é 
servir de constante recordatorio para que, no caso do Inventario de bens, a 
Corporación exercite as facultades que lle corresponden en relación con 
estes. O rexistro administrativo é un instrumento de información dos bens e 
dereitos de que a Corporación local é titular. Non engade nada ás potestades 
de defensa; pero, indubidablemente, ter certeza da titularidade dun dereito 
constitúe a garantía, soporte e presuposto para facilitar e garantir a súa 
conservación e defensa. 
 

O Tribunal Supremo, Sala Terceira, do Contencioso-administrativo, Sección 
5ª, Sentenza de 21 Maio 2008, rec. 28/2004 sentou a doutrina legal de que 
non pode entenderse que un vieiro, polo mero feito de non estar incluído no 
correspondente Inventario de Bens Municipais, non é de titularidade 
municipal. Ningún precepto permite concluír que o Inventario teña efectos 
constitutivos para o dominio público. 
 

Sen embargo, o inventario pode e debe ser utilizado como medio de proba 
documental, dado o singular valor de proba dos documentos elaborados 
polos funcionarios (art.º 1216 CC). 
Tampouco debe esquecerse que a certificación do Secretario, con referencia 
ao Inventario de bens, serve para que os bens naquel inscrito accedan ao 
Rexistro, constituíndo un medio excepcional de inmatriculación. A 
inscrición no Inventario non produce efectos substantivos respecto dos bens 
a el incorporado, por iso é indiscutible a prevalencia do Rexistro da 
Propiedade sobre o Inventario. 
 

Cómpre recordar que o artigo 3.2.K do RD 128/2018, asigna á Secretaría a 
responsabilidade de levar e custodiar o Inventario de Bens. 
Responsabilidade, evidentemente, de carácter formal e non material, pois as 
cuestións de orde material derivadas da situación do inventario son 
responsabilidade do xestor. Por iso o art.º 33 do Regulamento de Bens de 
entidades locais complementa a función de «Levar» afirmando 
que os Inventarios serán autorizados polo Secretario da Corporación co 
visto e prace do Presidente. 
 
6ª O órgano competente para acordar a aprobación do inventario formado, a 
rectificación e comprobación do mesmo é o Pleno da Corporación (artigo 34 
do RBEL) unha vez probado e as rectificacións anuais remitiranse por copia 
á Administración do Estado e á da Comunidade 
Autónoma (artigo 32 do RBEL). 
 
7ª Análise da situación do inventario de bens no Concello do Barco de 
Valdeorras. 
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Na Secretaría municipal atópase un documento que leva o título de 
“Inventario do patrimonio municipal Concello de O Barco de Valdeorras”. 
Está formado por cinco tomos numerados e un índice ou recensión. O 
documento atópase datado a 31 de decembro de 1992. 
 

a) Índice 
A recesión está numerada en 38 follas. A folla número 1 distingue oito 
epígrafes numerados correlativamente do 1 ao 8 como segue: bens 
inmobles, dereitos reais, bens mobles de caracter histórico, artístico ou 
económico, bens mobiliarios, vehículos, semovientes, mobles non acadados 
nos anteriores epígrafes e bens e dereitos revertibles, de maneira casi 
idéntica á esixencia do artigo 18 do REBEL (a excepción é no 4º epígrafe 
que se debería ter denominado: 
“Valores mobiliarios, créditos e dereitos, de carácter persoal da 
Corporación.”. O epígrafe 1 (bens inmobles) aparece subdividido en catro 
grupos numerados da letras a ata a d polo seguinte orde: fincas urbanas, 
fincas rústicas, vías públicas e infraestruturas. O epígrafe 4 (bens 
mobiliarios) aparece subdividido en dous grupos a e b denominados: valores 
mobiliarios e dereitos persoais da Corporación. Todos os epígrafes e grupos 
se atopan valorados de forma individualizada sendo a adición de todos a 
cantidade de 2.674.894.645 pesetas. Na follas 2 a 38 especifícanse cada un 
dos bens ou dereitos que integran cada epígrafe e grupo, sinalando para cada 
ben o Tomo, folla de inventario, código de plano, nome identificativo do 
ben, situación e valor do ben. O Código de plano atópase numerado 
correlativamente para cada ben/dereito dentro do correspondente epígrafe, 
tal e como sinala o artigo 19 do RBEL. 
 

b) Tomos 
O tomo 1 responde ao epígrafe bens inmobles grupo A (fincas urbanas) e de 
108 follas ordenadas correlativamente. A primeira folla é de resumo xeral e 
as outras 107 recollen 107 bens. Ademais a cada folla numerada síguelle un 
ou varios planos do ben(con excepcións). Cada folla recolle para cada ben o 
número de orde de inventario o nome identificativo da finca, a natureza, a 
situación e lugar onde radica, vía pública á que dera fronte, lindeiros, 
número que lle correspondese, características construtivas dos edificios, 
estado de conservación, ano de costrucción, superificie, valoración e 
nalgúns casos engádese outros datos como uso predominante, número de 
plantas, ano e tipo de reforma, ano de adquisición, vida remanente e custo 
de reposición así como os servizos urbanos de que dispón, uso do ben e 
naturaleza xurídica. No reverso de cada folla consta unha fotografía de cada 
ben inmoble (na maioría dos casos). 
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O tomo 2 continúa co epígrafe 1 grupo A dende a folla 109 ata a folla 163 
recollendo os bens inmobles números 108 a 162. Este mesmo tomo recolle 
nas follas 164 e seguintes ata a 169 os bens inmobles rústicos (epígrafe 1 
Grupo B), de forma similar á descrita para o Grupo A desando a ausencia de 
planos e fotografías na maioría dos bens. 
Recolle tamén o tomo 2 o grupo C do epígrafe 1(vías públicas) nas follas de 
invetario 170 a 303, precedidas por un plano en escala 1/15.000 “xeral de 
vías públicas”. A folla do inventario para cada inmobles deste grupo recolle 
datos para a súa identificación, nome identificativo da vía o valor, natureza 
ou tipo de vía, situación, comezo e remate, tipo de firme, estado de 
conservación, lonxitude e ancho medio, perfil tipo (dentro de 8 tipos que 
define cun debuxo) 
 

O tomo 3 prosegue recollendo bens vías públicas nas follas 304 a 780 
recollendo os bens números 303 a 779 co mesmo contido que os recollidos 
no tomo 2. 
 

O tomo 4 recolle o grupo d (infraestruturas) e componse das follas 781 a 
925, nas que se recollen os bens números 780 a 1215. As follas recollen os 
seguintes datos para cada inmoble: valor, sigla e nome da vía, lugar núcleo e 
parroquia, nº de orde de grupo e de inventario de cada infraesturura e ano de 
establecemento da rede de auga, sumidoiros e alumeado público, número de 
habitantes, existencia ou non de beirarrúas, enerxía eléctrica, teléfono 
público, tipo de entrada de acceso e existencia ou de transporte público 
interurbano. 
 

O tomo 4 prosegue recollendo o epígrafe 3 (Mobles de carácter histórico, 
artístico ou de considerable valor económico) na folla 926 recollendo o ben 
1215 e que é un cadro pintado por Torrado (1929). Describe en forma que 
facilite a súa identificación, indica o seu valor, a adquisición da propiedade, 
a situación do inmoble engadindo unha fotografía do cadro. 
 

Recolle tamén o tomo 4 o epígrafe 5 (vehículos) nas follas 927 a 934 os 
bens 216 a 1223 detallando para cada vehículo o valor do ven, clase, marca, 
modelo, matrícula, número de bastidor, tracción, destino, data de 
adquisición e fotografía. 
 

O tomo 4 dedica as follas 935 a 1078 ao epígrafe 7 (Mobles non 
comprendidos nos anteriores enunciados) incluíndo bens números 1224 a 
1774 e remata con sete planos a escala 1/1000 das infraestruturas. 
 

O tomo 5 recolle 31 planos de infraestrururas. 
 

Deixan todas as follas espazo en branco para as variacións ou cancelacións 
que se produciran. 
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Como resumo cabe dicir o seguinte: 
-Este documento non se atopa actualizado e rectificado. É un documento 
incompleto ao non incluír cando menos todas as variacións, incrementos de 
valor, melloras ou perdas e dende logo as novas propiedades e non foi 
obxecto de revisión anual, tal e como esixe o RBEL, polo que non reflexa a 
realidade patrimonial da Corporación. 
 

-Non contempla a totalidade dos epígrafes aos que se refire o artigo 18 do 
RBEL nin a totalidade da información exixida polo REBEL. 
 

-Pero a deficiencia fundamental é que o documento non leva ningunha 
dilixencia da Secretaría -que acredite que efectivamente foi o documento 
aprobado pola Corporación, nin consta dilixencia de aprobación sobre a 
aprobación- nin consta autorizado polo Presidente da Corporación 
incumprindo o requisito preceptuado polo artigo 32 do 
Regulamento de Bens. Polo tanto, sen prexuízo das consideracións do seu 
contido -que evidentemente se atopa desfasado ó non ser obxecto de 
rectificación e/ou actualización coas altas ou baixas que se tiveran 
producido dende a súa formación- non ofrece as garantías de autenticidade 
que aporta a fe pública da Secretaría. 
 
8ª Sobre a aprobación do Inventario ao que se refire a anterior consideración 
dende a Secretaría examinouse os libros de actas do Pleno do Concello 
dende o ano 1992 ata a data deste informe co seguinte resultado: 
 

1º En sesión plenaria de 24 de xuño de 1993 aprobouse inicialmente o 
documento Inventario municipal de bens, elaborado pola Empresa Catoure, 
S.C.L., sometendo o expediente a información pública por prazo de 15 días. 
 

2º Non consta –ou cando menos non se atopou- nos libros de actas das 
sesións plenarias celebradas dende o 24 de xuño de 1993 un acordo de 
aprobación definitivo, sen que se determine no inicial que a ausencia de 
reclamacións determina a aprobación definitiva do documento. 
 

3º Constan diversos acordos relativos ao inventario, en concreto adoptáronse 
acordos de rectificación anual do inventario de bens nas seguintes datas: 
 

-27/4/1995: rectificación as altas e baixas sufridas dende a aprobación 
 

-6/6/1996: aprobación da rectificación do inventario con efectos de 31 de 
decembro de 1995 
 

-27/2/1997: aprobación da rectificación anual 
 

-25/6/1998: rectificación anual con efectos de 31/12/1997 
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-19/05/1999: aprobación das altas e baixas con efectos de 31 de decembro 
de 1998 
 

-27/4/2000: rectificación anual con efectos de 31 de decembro de 1999 
 

-13/12/2001: aprobación da rectificación das altas e baixas sufridas no ano 
2000 
 

Pero dende o ano 2001 non se realizaron as preceptivas revisións anuais. 
 

Ademais constan outros acordos de modificacións puntuais nas seguintes 
datas: 6/5/2004,6/7/2006, 6/9/2007, 5/3/2009, 14/1/2010. 
 

Dende que presto servizos neste Concello adoptáronse distintos acordos que 
deben ter reflexo no Inventario. Son exemplos dos máis relevantes: 
 

-Por resolución do 30 de decembro de 2016 acordouse adquirir en 
propiedade a parcela con referencia catastral 000604500PGH0001YY, 
cunha superficie de 123 metros cadrados, situado no Castro en O Barco de 
Valdeorras e que se atopa inscrita como finca 6471 no Tomo 518, Libro 
163, Folio 12, Alta 4 (código rexistral único 32003000013116) no Rexistro 
da Propiedade do Barco de Valdeorras. 
 

-Por resolución de 1 de marzo de 2017 acordouse aceptar a cesión gratuíta 
do ben inmoble denominado Casa de Legoeiros, ofrecida pola Xunta de 
Galicia mediante Orde do 12 de xullo de 2016 da Consellería de Facenda, 
pola que se acorda a cesión en propiedade, a título gratuíto, do inmoble da 
antiga caseta de legoeiros do Barco de Valdeorras a favor do propio 
Concello, que se identifica como segue: 
Parcela de 354 m2 situada na avenida Elena Quiroga 28 do Concello do 
Barco de Valdeorras. Linda: norte, avenida de Elena Quiroga e rúa da 
Portela; sur, herdeiros de Laura Esther Álvarez Alejandre e Mª del Carmen 
Fernández Rodríguez; leste avenida de Elena Quiroga; oeste rúa da Portela e 
herdeiros de Laura Esther Álvarez Alejandre. 
Referencia catastral 6475805PG6967N0001EM e 
6475804PG6967N0001JM. Sobre o terreo existe unha edificación, antiga 
casas de legoeiros de planta baixa duns 176 m2 aproximadamente de 
superifie construída, segundo os datos da dirección Xeral do Catastro. 
 

O ben se acepta coas condicións establecidas na Orde do 12 de xullo do 
2016 e será destinado no prazo dun ano, dende o outorgamento do 
documento público de cesión, a centro social. 
Referencia catastral 6475805PG6967N0001EM e 
6475804PG6967N0001JM. Sobre o terreo existe unha edificación, antiga 
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casas de legoeiros de planta baixa duns 176 m2 aproximadamente de 
superficie construída, segundo os datos da dirección Xeral do Catastro. 
 

-Por resolución de 1 de marzo de 2017 acordouse aceptar a cesión do ben 
cambio de titularidade da avenida Elena Quiroga en Viloira (O Barco de 
Valdeorras), cunha lonxitude de 0,4 quilómetros, que actúa como variante 
da N-536 ao paso polo núcleo de Viloira realizada pola Xunta de Galicia 
mediante Decreto 126/2016, do 8 de setembro (DOG núm. 184 de 27 de 
setembro de 2016). 
 

-Adquiriuse a propiedade mediante a expropiación de bens e dereitos do 
solo preciso para a obra "Pista Polideportiva de Vilanova" en decembro do 
2018; referencias catastrais: 32010A00800974, 32010A00800975, 
32010A00800976, 32010A00800977, 32010A00800978, 32010A00800979, 
32010A00800980, 32010A00800981. 
 

-Asinouse o 26 de marzo de 2016 un Convenio polo que se formalizou o 
acordo do Pleno do Concello de 5 de febreiro de 2015 e polo tanto resolver 
de mutuo acordo con Dª Joaquina Gallego Lorenzo, en representación de D 
José Antonio Valcarce Basadre, a cesión efectuada por D José Antonio 
Valcarce Basadre, aceptada por acordo plenario de data 21 de maio de 1997 
e formalizada en escritura pública de data 23 de xuño de 1997. 
 

-No eido do urbanismo adquiríronse ope legis co gallo de licenzas 
urbanísticas solo, que debe contemplarse no inventario. 
 

-Tamén no eido do urbanismo destaca a adquisición dos seguintes bens: 
a) Adquisición da propiedade do solo na zona da cerámica en execución dun 
convenio urbanístico asinado en febreiro de 2014 (referencia catastral 
64876623PG6968N0001PJ, inscrito en el Registro Mercantil de Orense 
(Tomo: 715; Libro: 0; Folio 94; Hoja: OR- 10377 Inscripción 1). 
b) Aceptouse en xaneiro de 2015 a cesión da propiedade da parcela c, de 
3.148 metros cadrados, segregada da finca núm. 5336 (Tomo 523, Libro 
167, Folio 3 do Rexistro da Propiedade do Barco de Valdeorras) por acordo 
da Xunta de Goberno Local de 16 de outubro de 2014, realizada por D. 
Manuel Leopoldo Mondelo Lombardero, con D.N.I. núm. 34163979D, e 
José Mondelo Lombardero, con D.N.I. núm. 34219091J, e procedeuse a 
elevar a escritura pública dita cesión, todo esto en cumprimento do 
Convenio urbanístico asinado o 22 de novembro de 2002 con D. Manuel 
Leopoldo Mondelo Lombardero e José Mondelo Lombardero e deuse por 
cumprido o Convenio urbanístico asinado o 22 de novembro de 2002 con D. 
Manuel Leopoldo Mondelo Lombardero e José Mondelo Lombardero unha 
vez realizada a escritura pública de cesión da propiedade da parcela c á que 
se refire o anterior apartado. 
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c) Trala sinatura dun convenio urbanístico no ano 2017 o Concello adquiriu 
a propiedade da "Porción NORESTE de 217 m2 situada en suelo urbano no 
consolidado destinado a sistema general de viarios SN-V5, dentro del PERI 
1.1 (RC: 5084101PG6948S0001AJ)." 
 

-Tamén se obtiveron distintos bens mobles como vehículos en propiedade 
por cesión doutras Administracións Públicas e se adquiriron outros de forma 
onerosa. 
 

Respecto dos acordos que adoptou o pleno do Concello en relación co 
inventario podemos citar as seguintes altas de bens inmobles: 
 

-En sesión do 14 de xuño de 2017: Senda peonil de 67,84 m., cun ancho 
medio de 2,88 m., con estreitamentos puntuais ata un mínimo de 1,36 m. A 
senda forma parte da parcela catastral 32010A021090080000XB,parte da 
rúa B do núcleo de O Castro e remata na “ Estrada do Castro”. 
 

- En sesión do 1 de xuño de 2017 acordou o Pleno dar de alta no Inventario 
de Bens do Concello do Barco de Valdeorras os seguintes bens: 
 

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

Mediante este acordo procedeuse a alterar a cualificación xurídica do ben 
que pasa de ben patrimonial a ben de dominio público adscrito ao servizo 
público con destino a centro social. 
- Avenida Elena Quiroga cunha lonxitude de 0,4 km., e actúa como variante 
da N-536 ao seu paso polo núcleo de Viloira. Está delimitada entre a Ponte 
de San Fernando, a estrada autonómica OU-121. 
 
9ª Por último cómpre recordar que o Concello do Barco tampouco ten 
constituído o patrimonio público do solo municipal e como esixe a 
lexislación básica do Estado e a lexislación urbanística galega (artigos 132 e 
seguintes da Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.). 
 

B) Outras consideracións de relevancia para a nova Corporación con 
carácter de mera nota informativa: 
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1ª) Planificación das necesidades de recursos humanos: esixencia de RPT 
As Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de 
relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os 
grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que 
estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias. 
Os devanditos instrumentos serán públicos (artigo 74 do TREBEP). 
De acordo co artigo 126.4 do TRRL e 90.2 da LBRL as Corporacións locais 
formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa 
organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función 
pública. 
 

Segundo a definición da LEPG a relación de postos de traballo é un 
instrumento técnico de carácter público que inclúe todos os postos de 
traballo de natureza funcionarial e laboral existentes da administración 
municipal, mediante este instrumento se clasifican os postos de traballo 
existentes no ámbito da administración e se determinan o seu contido para a 
súa selección e provisión, procurando organizar, racionalizar e ordenar o 
persoal co obxecto de facilitar unha eficaz prestación dos servizos públicos. 
Os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de postos 
de traballo, sen que poida existir ningún posto que non estea dotado no 
orzamento. As relacións de postos de traballo incluirán, como mínimo, por 
cada posto o contido que sinala o artigo 38 da LEPG. O artigo 202 da LEPG 
de Galicia reitera e especifica a obriga municipal de dotarse dunha RPT e o 
procedemento para a súa aprobación. 
 

Cabe sinalar que o Concello do Barco de Valdeorras carece de relación de 
postos de traballo. Conta cun instrumento organizativo aprobado polo Pleno 
da Corporación, que non se atopa axustado plenamente coa realidade da 
plantilla municipal nin as necesidades administrativas dos distintos 
departamentos, aínda que como vixente se debe respectar en canto 
instrumento parcialmente similar á RPT. 
 

Desta forma a RPT configúrase como un requisito previo e preciso do que 
depende a oferta de emprego público. A súa inexistencia pode levar a 
declaración da nulidade da oferta pública que se realice. 
 
2ª) Insuficiencia de recursos humanos. 
 

Por outra banda, este funcionario debe facer mención a insuficiencia de 
recursos humanos para a realización das funcións públicas e obrigas 
legalmente encomendadas ao órgano do que son responsable así como 
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noutros departamentos municipais que inciden no exercicio das funcións da 
Secretaría. Nesta liña, sublíñase: 
-Non existe no Concello os departamentos de persoal, de nóminas, de rendas 
nin de recadación, coas consecuencias prácticas que se derivan. 
-Existe unha sobre carga de traballo nos técnicos da Secretaría (TAX e quen 
subscribe), de xeito que non se cumpre cos prazos na tramitación dalgúns 
expedientes. 
-A maioría dos empregados públicos desenvolvemento tarefas burocráticas 
non son funcionarios de carreira ou interinos se non persoal laboral, a 
maioría persoal laboral indefinido, que realizan tarefas de carácter 
burocrático o que supón incumprir as esixencias legais (por exemplo as 
funcións de oficina de asistencia). Algunhas funcións mesmo están sendo 
realizadas por unha empresa coa que se asinou un contrato de servizos no 
eido da recadación municipal, que conta con varias traballadoras dentro das 
instalacións municipais, sen diferencia na súa identificación cos empregados 
públicos e que utilizan os medios municipais -fotocopiadora, xestor de 
expedientes-. 
-Non existe un servizo/empregado público encargado da transparencia. 
Deste xeito, incúmprense por imposibilidade material ou de recursos 
humanos, pese aos esforzos que a organización ten realizado ata o día de 
hoxe, algunha das obrigas no eido da transparencia, por exemplo, na 
contratación administrativa. 
-Non existe un servizo/empregado arquiveiro, o que supón que non exista 
un arquivo confeccionado, nin unha localización áxil e segura dos 
expedientes, correspondendo á Secretaría a "superior dirección de los 
archivos y registros de la Entidad Local". 
 
3ª) Insuficiencia de medios técnicos: Funcionamento do xestor de 
expedientes e plataforma de contratación. 
 

O xestor de expedientes administrativos non é intuitivo, nin sinxelo, 
dificulta as tarefas dos empregados públicos e contén erros. Entre as 
deficiencias cómpre sinalar: 
 

-Aínda que en varias ocasións se sinalou por quen subscribe, o xestor de 
expedientes, á hora de confeccionar os decretos, sinala como data de 
sinatura a data na que firme quen exerza a Secretaría municipal, o que non é 
correcto. A data a ter en conta é, en todo caso, a da sinatura do órgano 
político decisorio. O único que aporta a sinatura da Secretaría é 
dar seguridade ou fe de que o que firma é titular das atribucións legais que o 
habilitan para asinar. Isto supón, para o caso de non asinar o órgano político 
e o órgano da Secretaría o mesmo día, que se apareza alterada a data da 
sinatura na reproducción fídica do decreto. Deste xeito para coñecer a data 
real na que o órgano político asinou o decreto 
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se tería que abrir cada arquivo electrónico e comprobar os metadatos para 
saber a data na que o órgano político asinou. Ademais, xera o problema de 
que poda aparecer no documento imprimible unha sinatura dun órgano 
político nunha data na que non ten as atribucións para asinar a resolución 
(por exemplo en caso de delegación das funcións para un día e non para o 
seguinte e se asine pola Secretaría o día seguinte o decreto, aparecería no 
documento imprimible como asinado nunha data na que non podería ter 
asinado o órgano político). Está por ver os problemas que xerará esta 
irregularidade á hora de transcribir as resolucións o libro físico de decretos 
do ano 2019, tendo en conta que debe figurar a data correcta en cada 
decreto. 
 

En materia de contratación, a plataforma mercurio -que é a que utiliza este 
Concello para poder licitar- estivo incumprindo a lexislación vixente dende 
que se empezou a traballar con ela, polo menos ata o último contrato no que 
informei. O incumprimento ven derivado da falta de conexión co rexistro 
electrónico. Ademais, ao non estar conectado co xestor de expedientes 
dificulta ou case imposibilita a constitución dun expediente de contratación 
completo e numerado tal e como esixe a normativa vixente. 
 
4ª) Subvencións. 
 

Deixase constancia que o Concello non cumpre coa publicidade que esixe a 
Baase de Datos Nacional de Subvencións. 
 
É o que poño en coñecemento da Corporación municipal que se constitúa o 
15 de xuño de 2019, no Barco, 11 de xuño do 2019. 
 
O adxunto a secretaria, no exercicio da totalidade das funcións da secretaría 
(artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018) Jesús Tallón García." 
 
"ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO 
 
No Barco de Valdeorras, a 12 de xuño do 2019. 
Sendo as 12:30 horas, reúnense no despacho da tesourería do Concello do 
Barco de Valdeorras, D. Alfredo L. García Rodríguez con DNI 09689735L 
alcalde presidente en función da corporación, D. Hortensio David Miguez 
Fuentes con DNI 76578998S, interventor accidental e Dª María Antonia 
Rodríguez Neira, con DNI 34636262X, tesoureira, para realizar o arqueo 
extraordinario de fondos da entidade local, con motivo da convocatoria da 
celebración da sesión constitutiva o día 15 de xuño do 2019. 
En resumen do arqueo efectuado, cerrado a las 14:00 horas do día 
11/06/2019 é o seguinte: 
1.- Existencias: 
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En caixa da corporación 0.00 euros 
En entidades financeiras 6.240.076,90 euros 
TOTAL 6.240.076,90 euros 
Únense a esta acta como anexo I información bancaria obtida por medios 
telemáticos sobre as existencias nas entidades financeiras. 
Cando se obteñan os certificados bancarios de saldos, uniranse a esta acta 
mediante dilixencia de conformidade subscrita polos asinantes. O total das 
existencias é o reflexado nas contas bancarias, toda vez que o retraso na 
mecanización de operacións no sistema de información contable, impide a 
súa conciliación cos datos da contabilidade. 
2.- Valores pendentes reflexados na contabilidade municipal 
Avais pendentes 2.546.194,96 euros 
Fianzas pendentes 163.130,28 euros 
TOTAL 2.709.325,10 
Únense a este acta, listado extraído da contabilidade detallando os valores 
depositados na caixa municipal. 
E para que conste, asinan a presente acta, no lugar e data indicado  
 
ANEXO I 
DETALLE DE LAS EXISTENCIAS 
ABANCA: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES78 2080 5280 1531 1015 6011 342,71 euros 
ES90 2080 0405 4331 1000 0182 896,17 euros 
ES86 2080 0405 4431 1000 0011 21.343,32 euros 
ES06 2080 5280 1031 1015 2508 583.464,69 euros 
ES74 2080 5280 1531 1015 7150 1.197,00 euros 
ES81 2080 5280 1730 4015 2511 2.487.257,03 euros 
ES93 2080 0405 4131 1000 0226 687,57 euros 
TOTAL 3.095.180,30 euros 
BBVA: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES71 0182 6221 6107 1150 0063 4.688,54 euros 
ES26 0182 6221 6102 0032 0088 1.608.916,08 euros 
ES27 0182 6221 6502 0032 1135 0.00 euros 
TOTAL 1.613.604,50 euros 
SABADELL: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES64 0081 0507 5200 0113 7418 2.007,97 euros 
ES37 0081 0507 5100 0118 7423 181.677,72 euros 
TOTAL 183.685,69 euros 
BANKI A: 
IBAN SALDO CONTABLE 
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ES18 2038 4026 6960 0010 1561 26.323,94 euros 
ES39 2038 4026 6569 0000 0158 0.00 euros 
TOTAL 26.323,94 euros 
UNICAJA: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES35 2103 4254 8700 3309 6866 41.349,57 euros 
ES65 2103 4254 8400 6326 3958 80.00 euros 
TOTAL 41.429,57 euros 
CAIXABANK: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES89 2100 4346 0002 0004 5353 5.128,21 euros 
ES24 2100 4346 0502 0004 4920 610,73 euros 
ES48 2100 4346 0502 0001 4321 0.00 euros 
TOTAL 5.738,94 euros 
BANCO SANTANDER: 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES49 0049 0560 2722 1050 3949 853.857,20 euros 
TOTAL 853.857,20 euros 
BANCO POPULAR (GRUPO BANCO SANTANDER) 
IBAN SALDO CONTABLE 
ES76 0075 8921 1406 6000 0576 14.352,09 euros 
ES85 0075 8921 1606 3000 1223 2.604,22 euros 
ES 09 0075 8921 1206 3000 1332 0.00 euros 
ES79 0238 8239 4506 3000 0139 0.00 euros 
ES78 0238 8239 40066 6000 0271 403.300,74 euros 
ES87 0238 8239 4406 3000 0335 0.00 euros 
TOTAL 420.257,05 euros 
(...)". 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía se levanta a sesión 
sendo as 12:22 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DO PLENO 
DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 21 DE XUÑO 
DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 13:35 
horas do 21 de xuño de 2019, 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 e urxente 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, que se incorpora á sesión sendo as 13:41 horas. 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
 



 
 
 

 
 

2 
 

1º Declaración da urxencia do asunto incluído na orde do día   
 
Di o señor alcalde que como queda claro na documentación que se lle 
mandou  aos voceiros, levamos xa todo este tempo coa subvención do 
IDAE, que é para un proxecto de 960.000€  que tiña unha data límite para 
que estivera publicada a licitación do concurso, e esa data era o 22 de xuño 
do 2019 e que xa está feito o prego, o proxecto e os informes e xa saíu a 
concurso e se atopa no perfíl do contratante do Concello, pero que quedaba 
a dirección de obra e aínda que o importe da dirección de obra é un contrato 
menor, porque son uns trece mil euros,  hai unha cuestión  que dita 
dirección é un ano a obra máis catro anos do prazo de garantía que vai no 
prego de cláusulas administrativas, polo que se pasa a cinco anos. Di que 
ademais púxose como criterio de adxudicación na oferta que fagan as 
empresas a ampliación de garantía, que é vantaxoso para o Concello, aínda 
que segundo o informe de Intervención cando se saiba cantos anos é a 
garantía definitiva haberá que tomar outro acordo porque poden ser máis 
anos do que se marcan agora e que ó final da garantía o director de obra terá 
que facer un informe de que se cumpriron todas as condicións, e que a Lei di 
que cando un contrato independentemente do importe se ten unha duración 
de máis de catro anos ese prego o ten que aprobar o Pleno non pode ser 
aprobado polo alcalde nin pola Xunta Local de Goberno, e que esa era a 
razón pola que houbo que convocar este Pleno extraordinario e urxente 
porque hai que remitilo hoxe. 
 
Sen máis intervencións o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus quince membros asistentes, acorda declarar a urxencia do asunto 
incluído na orde do día.  
 
 
2º  Previa ratificación da inclusión do asunto na orde do día, 
proposición da Alcaldía de aprobación do expediente de contratación 
dos servizos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde 
da obra de renovación das instalación de alumbrado en 34 centros de 
mando do Concello do Barco de Valdeorras: Expt 2019 MED00000004 
 
A proposición copiada sinala:  
 
"Antecedentes: 
1 Por resolución da Alcaldía de 14.06.2019, aprobouse o proxecto para a 
licitación da obra de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMBRADO EN 34 CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS”, redactado polo enxeñeiro industrial, 
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Alfonso Fernández Losada, cun orzamento de execución por contrata de 
964.695,30 euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído. 
 
2 O Concello do Barco carece de persoal especializado para realizar a 
dirección e coordinación de seguridade e saúde desta obra. A necesidade 
para satisfacer, por tanto, consiste na prestación do servizo dirección de obra 
e coordinación de seguridade e saúde de óbraa “ RENOVACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EN 34 CENTROS DE MANDO 
DO CONCELLO DO Barco de Valdeorras ”. 
A actuación está incluída no Programa de axudas para a renovación das 
instalacións de iluminación pública exterior do Instituto para a 
Diversificación e Aforro de Enerxía ( IDAE), sendo cofinanciada polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do 
Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020. 
 
Consideracións legais e técnicas 
1ª O artigo 117 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 ( LCSP ) sinala que completado o 
expediente de contratación, ditarase resolución motivada polo órgano de 
contratación aprobando o mesmo e dispoñendo a apertura do procedemento 
de adxudicación. Dita resolución implicará, tamén, a aprobación do gasto. 
Con carácter previo á aprobación do expediente de contratación procede a 
emisión de certificado de crédito adecuado e suficiente e a emisión dos 
preceptivos informes da Secretaría e da Intervención. 
O presente contrato, de conformidade coa Disposición Adicional 3ª da 
LCSP, tramítase de modo anticipado, quedando a adxudicación sometida á 
condición suspensiva da efectiva consolidación dos recursos que han de 
financiar o contrato. 
 
2ª Emitiuse informe xurídico o 20.06.2019 e a previa e preceptiva 
fiscalización da Intervención o 20.06.2019. 
A competencia corresponde ao Pleno de acordo coa D.A. 2ª da LCSP 
 
De acordo co anterior: 
 
Acordamos: 
Primeiro: asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na 
aplicación orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 para 
facer fronte ás obrigas derivadas do contrato de servizos de dirección de 
obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de renovación das 
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instalacións de alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco de 
Valdeorras, cun orzamento base de licitación de 13.915 euros ( IVE e 
demais tributos incluídos). 
 
Segundo: aprobar o expediente de contratación, os pregos de cláusulas 
administrativas e prescricións técnicas, e demais contido do expediente para 
a adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, tramitación 
ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación dos 
servizos á que se refire o anterior apartado. 
A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións e 
comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados realizarase 
exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 
 
Terceiro: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación mediante a 
publicación de anuncio de licitación no perfil de contratante do Concello, ao 
que se acompañará: 
1 Memoria xustificativa do contrato. 
2 Prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas 
3 Acordo de aprobación do expediente. 
4 Anuncio de licitación.". 
 
Ratificada por unanimidade dos seus quince membros asistentes a inclusión 
do presente asunto na Orde do día, di o señor alcalde que non ten nada más 
que engadir ao explicado no primeiro punto. 
 
Concédeselle a palabra o concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que hai un mal funcionamento que hai que corrixir porque se levan 
varios Plenos urxentes por falta de funcionarios que supervisen todo este 
tipo de acordos que tamén quere recordar que hai un informe de Secretaría 
que é do día 6 de febreiro do 2019 no que se indica que o Pleno é 
competente neste asunto e que dende entón púidose ir avanzando neste 
asunto, que para facer unha boa xestión do Concello hai que aplicar máis 
funcionarios a todo este sistema de control e de subvencións. Di que coñece 
concellos da provincia de Ourense que case se financian das subvencións e 
que moitos non son capaces de aportar o tanto por cento necesario para que 
lle concedan unha subvención, que van a todas as subvencións e teñen que 
renunciar a algunhas e que cre que non se pode funcionar con plenos 
extraordinarios urxentes, que cre que é necesario que os asuntos se traten 
polas comisións informativas onde a oposición pode aportar ideas e facilitar 
a comunicación entre o Concello e os veciños.  
 
Nestes intres se incorpora a sesión o concelleiro D.Miguel Neira Ojea. 
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Segue no uso da palabra o señor García Yáñez quen fai uso dela para dicir 
que con respecto aos leds hai un movemento en Europa onde poñen  en 
cuestión ao sistema pois din que afecta á retina das persoas e tamén á fauna, 
que é necesario valorar onde se pon e onde non se pon esta tecnoloxía. 
 
Fai uso da palabra a concelleira do Grupo Popular a sra. Aguado García, que 
di que debe ser un reto para esta Corporación solventar dende o principio 
que se chega ao último día e a última hora cos expedientes, xa se trate dun 
problema de persoal ou de organización e que haberá que estudar si esta 
tecnoloxía é perigosa. 
 
Fai uso da palabra o señor alcalde que di que non ten noticias desa 
perigosidade,  que a actuación implica non só poñer leds senón o cambio de 
34 centros de mando co que se mellorará a seguridade dos cidadáns e se 
revisarán os tendidos. Prosegue dicindo que en varias localizacións xa se 
emprega esta tecnoloxía, que o aforro é grande, pasando de 100 ou 150 
vatios a 60 e que algúns levan seis anos en funcionamento e só se cambiou 
unha das luminarias, sen prexuízo de que ó principio costa acostumarse a 
ese tipo de luz. 
 
Fai uso da palabra o concelleiro Sr. García Yáñez que di que non dubida  
que sexa máis barata esta tecnoloxía pero que entende que sería conveniente 
que non se espallaran por espallar e que en corenta anos veremos a 
consecuencia da súa utilización. 
 
Sen máis intervencións, procédese a votación ordinaria co resultado de que 
por unanimidade dos concelleiros asistentes se acorda: 
 
"Primeiro: asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente 
na aplicación orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 
para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato de servizos de 
dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de 
renovación das 
instalacións de alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco 
de Valdeorras, cun orzamento base de licitación de 13.915 euros ( IVE e 
demais tributos incluídos). 
 
Segundo: aprobar o expediente de contratación, os pregos de cláusulas 
administrativas e prescricións técnicas, e demais contido do expediente 
para a adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, 
tramitación ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de 
adxudicación dos servizos á que se refire o anterior apartado. 
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A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións 
e comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados 
realizarase exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 
 
Terceiro: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación 
mediante a publicación de anuncio de licitación no perfil de contratante 
do Concello, ao que se acompañará: 
1 Memoria xustificativa do contrato. 
2 Prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas 
3 Acordo de aprobación do expediente. 
4 Anuncio de licitación." 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 13:47 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA (ORGANIZATIVA) DO 
PLENO DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 24 DE 
XUÑO DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 24 de xuño de 2019, 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 (organizativa) 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 do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
 
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 da sesión Constitutiva celebrada o día 15 de 
xuño de 2019 
 

Pregunta o señor Presidente se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión constitutiva celebrada polo Pleno o día 15 de xuño de 2019, e di o Sr. 
Alcalde que parece que na acta hai algún erro que hai que correxir. 
Fai uso da palabra o señor García Yáñez para dicir que na páxina 4 da acta, 
no último parágrafo, que na promesa feita de cumprir as obrigas do cargo 
como concelleiro el dixo "..... por imperativo legal..." e iso non esta 
recollido, que xa llo advertira ao Secretario. 
Intervén o señor Saavedra Cantillana para dicir que tamén hai un erro de 
concordancia na súa intervención pois  "......do cargo de Concelleira do....", 
cando tería que poñer "......do cargo de Concelleiro do....".    
Ao non formularse máis observacións, a devandita acta resulta aprobada en 
votación ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na 
sesión coas seguintes correccións: na páxina 4 da acta, no último parágrafo 
na intervención do concelleiro señor García Yáñez onde di "prometo pola 
miña conciencia e honra..." pasa a dicir "prometo por imperativo legal e 
pola miña conciencia e honra...". Así mesmo na páxina 5 na intervención do 
señor Saavedra Cantillana, onde di"......do cargo de Concelleira do....", pasa 
a dicir "......do cargo de Concelleiro do....".    
 
 
2º Toma de posesión do concelleiro D. Francisco González Rodríguez: 
Expt 2019 SEC000000095 
 

Di o señor Alcalde que, como xa saben os concelleiros e concelleiras  o 
señor González Rodríguez non poido, por causas persoais, tomar posesión 
do seu cargo de concelleiro na sesión constitutiva da Corporación, polo que 
dita toma de posesión vaise a celebrar agora. 
 
Comprobada a credencial e presentada correctamente a documentación 
preceptiva,  dáse cumprimento polo señor González Rodríguez ao Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, que estipula a necesidade de prestar 
xuramento ou promesa de cumprir fielmente as obrigas do cargo con 
lealdade ao Rei e de gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado con carácter previo ao acceso a calquera cargo 
público. 
 
Procédese por D. Francisco González Rodríguez a tomar posesión do seu 
cargo de concelleiro e di o seguinte: “xuro pola miña conciencia e honra 
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de 
Valdeorras, con lealdade ó Rei, e gardar e facer gardar a Constitución 
como norma fundamental do Estado.”  
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Di o señor Alcalde que ó cumprir todos os requisitos o señor  González 
Rodríguez xa é a todos os efectos concelleiro da Corporación do Barco. 
 
 
3º Proposta da Alcaldía para fixación da periodicidade das sesión 
ordinarias do Pleno da Corporación: Expt 2019 SEC0000000114 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da proposta da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"Asunto: fixación da periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación 
 
Feitos: 
1º O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello do 
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 
2019. 
 
Consideracións legais e técnicas 
1ª O artigo 46.2 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime 
local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) e artigo 210.2 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, 
de Administración local de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) establecen que 
o Pleno da Corporación celebrará sesión ordinaria como mínimo cada dous meses. 
2ª O artigo 4 do Regulamento Orgánico Municipal (B.O.P. núm. 43 de 23 de 
febreiro do 2016) O pleno celebrará sesión ordinaria coa periodicidade que 
determine o propio pleno a proposta do alcalde, respectando a periodicidade 
mínima legal. 
Logo de ver canto antecede, no exercicio das competencias que me atribúe a 
lexislación vixente, propoño que o Pleno adopte o seguinte acordo: 
 
As sesións ordinarias do Pleno da Corporación do Concello do Concello do Barco 
de Valdeorras celebraranse mensualmente, en primeira convocatoria, os primeiros 
xoves de cada mes ás 19:00 horas, coas seguintes singularidades: 
a) Nos meses de xaneiro a sesión ordinaria celebrarase o xoves da semana seguinte 
na que coincida o día de Reis. 
a) No meses de agosto non se celebrará sesión ordinaria. 
b) Cando o día no que lle corresponda celebrar sesión ordinaria coincida con 
festivo ou véspera de festivo a sesión se celebrará o xoves seguinte." 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 
As sesións ordinarias do Pleno da Corporación do Concello do Barco de 
Valdeorras celebraranse mensualmente, en primeira convocatoria, os 
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primeiros xoves de cada mes ás 19:00 horas, coas seguintes 
singularidades: 
 

a) Nos meses de xaneiro a sesión ordinaria celebrarase o xoves da 
semana seguinte na que coincida o día de Reis. 
b) No meses de agosto non se celebrará sesión ordinaria. 
c) Cando o día no que lle corresponda celebrar sesión ordinaria 
coincida con festivo ou véspera de festivo a sesión se celebrará o xoves 
seguinte. 
 
 
4º Proposta da Alcaldía para a determinación da denominación, 
composición e periodicidade das sesión ordinarias das comisión 
informativas permanentes: Expt 2019 SEC0000000117 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da proposta da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"Asunto: Creación das comisións informativas permanentes 
 

Feitos: 
O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello do 
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 
2019. 
 

Consideracións legais e técnicas 
1ª O artigo 20.1 c) da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime 
local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) e 68 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 
Administración local de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) establecen que as 
comisións informativas deberán existir nos concellos de máis de 5000 habitantes 
necesariamente e que lle corresponde ó Pleno determinar ó seu número e 
denominación, a proposta da Alcaldía. O mesmo sinala o artigo 2 do Regulamento 
Orgánico Municipal (B.O.P. núm. 43 de 23 de febreiro do 2016). 
2ª Pro resolución da Alcaldía de 18 de xuño se crearon as áreas de goberno ou 
servizo. O artigo 3 do R.O.M. establece que as áreas de xestión serán incluídas no 
ámbito de control da xestión do goberno local dunha das comisións informativas 
que se creen. 
3ª Logo de ver os 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro 
(BOE número 305 do 22 de decembro do 1986), que aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais. 
4ª Tendo en conta que cada Comisión estará integrada de forma que a súa 
composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos 
políticos municipais representados na Corporación. 
5ª Logo de ver que a Comisión Especial de Contas, órgano necesario, poderá actuar 
como Comisión Informativa permanente para os asuntos relativos a economía e 
facenda da entidade. 
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Logo de ver todo o que antecede, propoño que o Pleno da Corporación acorde: 
 

Primeiro: Crear sete comisións informativas permanentes seguintes: 
I Comisión Especial de Contas, que terá as competencias previstas no artigo 116 da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local e ademais 
funcionará como comisión informativa permanente nos asuntos relativos a 
economía e facenda. 
II Comisión informativa de Obras, Medio Rural e Cemiterio e Parques e Xardíns. 
III Comisión informativa de Medio Ambiente e Servizos. 
IV Comisión informativa de Cultura, Educación e Turismo. 
V Comisión informativa de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade. 
VI Comisión informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá. 
VII Comisión informativa de Deportes, Xuventude e Participación Cidadá. 
 

Segundo: As Comisións informativas terán as competencias que sinala o artigo 
20.1 c) da Lei 7/1985 de 2 de abril e ditaminarán sobre as materias e asuntos 
relacionados coas seguintes áreas e materias:: 
I A Comisión especial de contas, sobre os asuntos relacionados artigo 116 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local (asuntos de economía e 
facenda) e as cuestións relativas á área de facenda, patrimonio local e promoción 
económica. 
II A Comisión informativa de obras, medio rural e cemiterio e parques e xardíns 
sobre os asuntos integrados na área de obras, medio rural e cemiterio e parques e 
xardíns, así como aqueles da súa competencia ou que se sometan pola Alcaldía ao 
seu ditame ou coñecemento nos seguintes eidos: 
No eido do urbanismo a xestión das competencias municipais sobre ordenación do 
territorio e o urbanismo, cuestións relativas a plans e instrumentos de ordenación 
urbanística, xestión urbanística, expropiacións por razóns urbanísticas, redacción 
de instrumentos de ordenación urbanística, políticas municipais de dotación de solo 
para vivendas sociais, promoción de vivendas sociais e licenzas urbanísticas. 
No eido das obras inclúe a preparación e a xestión da planificación das obras 
municipais. 
No eido do medio rural coñecerá das cuestións que singularmente afecten ao medio 
rural do Concello. 
Coñecerá do servizo público de cemiterio. 
No ámbito dos parques e xardíns coñecerá de todo o relativo a estes servizos. 
Ademais, coñecerá de aqueles asuntos ou materias que non estean expresamente 
atribuídos a outras comisións informativas. 
III A Comisión informativa de medio ambiente e servizos, sobre os asuntos da súa 
competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento relativos á 
area de medio ambiente, a súa planificación e no eido dos servizos públicos de 
abastecemento, saneamento e limpeza viaria. 
IV A Comisión informativa de cultura, educación e turismo, sobre os asuntos da 
súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento 
relativos á área de cultura e educación así como en todo o relativo da planificación 
municipal da cultura, educación e o turismo. 
V Comisión informativa de servizos sociais, igualdade e sanidade, sobre os asuntos 
da área de servizos sociais, igualdade e sanidade e os da súa competencia ou se 
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sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento relativos aos servizos sociais, 
a igualdade e a sanidade. 
VI Comisión informativa de persoal, tráfico e seguridade cidadá, sobre os asuntos 
da súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento 
relativos ao persoal municipal, a regulación do tráfico e a seguridade cidadá. 
VII Comisión informativa de deportes, xuventude e participación cidadá, sobre os 
asuntos da área de deportes, xuventude e participación cidadá ou aqueles da súa 
competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento relativos 
ao deporte, a xuventude e a participación cidadá. 
En caso de dúbida da Comisión informativa competente para tratar un asunto 
concreto correspóndelle ao alcalde resolver a dúbida. 
 

Terceiro: Todas as comisións informativas estarán compostas por (ademais do 
alcalde-presidente, membro nato das comisións): 
- Cinco (5) representantes do Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE 
- Tres (3) representantes do Grupo Municipal do PP 
- Un (1) representante do Grupo mixto 
 

Cuarto: As comisións informativas permanentes celebrarán sesión ordinaria coa 
seguinte periodicidade: 
I Comisión Especial de Contas: periodicidade mensual. 
II Comisión informativa de Obras, Parques e Xardíns e Medio Rural: cada quince 
días, preferentemente os martes. 
III As demais Comisións informativas: periodicidade trimestral. 
Os días e horas concretas serán fixados polo Presidente da Comisión Informativa, 
preferentemente en xornada de mañá. Para o caso de non celebrarse a sesión 
ordinaria coa periodicidade establecida convocarase co carácter de ordinaria a 
seguinte sesión que se convoque. 
 

Quinto: A adscrición concreta a cada Comisión dos membros da Corporación que 
deban formar parte da mesma en representación de cada grupo, se realizará 
mediante escrito do seu voceiro dirixido á Alcaldía, do que se dará conta ao Pleno, 
podendo designar suplente/s. A notificación da convocatoria realizarase en todo 
caso aos membros titulares da Comisión." 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que, despois da experiencia destes catro anos, 
quere facer unha proposta, pois cre que hai unha Comisión que debería de 
ter unha periodicidade mensual, cal é a Comisión informativa de Cultura, 
pois el, nos catro anos anteriores, moitas veces se decataba  pola prensa do 
que ía a facer o Concello en materia Cultural e non na Comisión, ao ser de 
periodicidade de dous meses, crendo que, coa cantidade de actividade 
cultural que promociona e subvenciona o Concello, a Comisión debería de 
ter unha periodicidade mensual. 
 
Di o señor Alcalde que, evidentemente, a proposta que se fai dende a 
Alcaldía é unha proposta de mínimos, pois despois as Comisións poden 
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reunirse máis veces ( por exemplo a Comisión de Facenda -  sendo o normal 
é que se reúna todos os meses, pois practicamente todos os meses hai 
asuntos que se levan a Pleno e hai que ditaminalos – ou a Comisión de 
Obras, que é quincenal, e non se reúne sempre cada quince días porque ás 
veces coincide en festas ou por outra causa pero que se vai levando con 
bastante seriedade ). Di, tamén, que as Comisións propóñense cunha 
periodicidade trimestral, pois foi o que se falou nun principio, e que pensa 
que debería ser así porque tamén están as chamadas comisións 
extraordinarias. 
 
Continúa dicindo que, cunha periodicidade mensual da Comisión de 
Cultura, como propón o señor García Yáñez, igual non nai asuntos para 
facer unha Comisión todos os meses, aínda que iso non quere dicir que no 
mes seguinte ó mellor hai dúas. Di, tamén, o señor Alcalde que non hai que 
considerar ás sesións extraordinarias coma algo negativo, pois se fan 
extraordinarias porque xorden asuntos e hai que facer unha reunión, que 
outra cousa é que os asuntos sexan urxentes e se convoquen de hoxe para 
mañá. Remata o Sr. Alcalde dicindo que, tal vez,  podería deixarse a 
periodicidade da Comisión de Cultura en dous meses porque, como xa dixo, 
vai a haber meses que non haxa asuntos e non se van convocar, 
preguntándolle ao Sr. Yáñez que lle parecería esa periodicidade bimensual, 
pois o equipo de Goberno, como xa dixo o primeiro día, quere que haxa 
debate e habilitar foro, e iso se fai nas Comisións Informativas. 
 
Di o Sr. García Yáñez que lle parece ben que sexa cada dous meses. 
 
Fai uso da palabra a concelleira do PSde G-PSOE, a Sra. Pizcueta Barreiro, 
para dicir que en Cultura hai unha serie de cousas que son fixas, por 
exemplo a programación teatral, que traer unha ou outra obra non implica 
ter unha Comisión, que na pasada lexislatura díxose que non se fixeran 
excesivas comisións extraordinarias porque parecía que había como un afán 
recadatorio. Di a concelleira, tamén, que na súa Área, a de Cultura, lévanse 
á Comisión aqueles temas única e exclusivamente que plantexan debate, que 
ela entende que hai asuntos que non se poden levar a Comisión todos os 
meses porque estarían todas as semanas celebrando Comisión. 
 
 Di o Sr. García Yáñez que moitas veces tense ido a unha Comisión de 
Cultura cos actos que xa pasaron. Di que colle o dito polo Alcalde e que si o 
resto lle parece ben deixase a periodicidade das sesións da Comisión de 
Cultura en dous meses. 
 
Se fai a advertencia pola Secretaría que as emendas soamente se poden facer 
por escrito.        
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Di o señor Alcalde que como é o Pleno de organización, aínda que o 
regulamento do Pleno non o contempla, proponse a emenda de propia voz  
formulada polo concelleiro señor García Yáñez. 
 
De seguido, acéptase por unanimidade dos dezasete membros asistentes a 
emenda de propia voz  formulada polo concelleiro D. Félix  García Yáñez 
de que a periodicidade da Comisión informativa de Cultura, Educación e 
Turismo sexa bimensual. 
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo do Partido Popular, a Sra. 
Sabina Aguado García, quen fai uso dela para dicir que a ela lle parece ben 
celebrar as Comisións cada tres meses pero que lle gustaría que se cumprise 
iso, porque non parece crible que cada tres meses os distintos 
departamentos, as distintas concellerías, non podan convocar unha 
comisión. Di que no anterior mandato ás veces tardouse catro ou cinco 
meses en convocalas, que realmente non cre que non se fixera traballo en 
cinco meses, que pode ser que se fixera o traballo pero que non se 
transmitira. Di a concelleira que cre que celebrar comisións cada tres meses 
é un tempo moi razoable para un Concello como este. 
 
Di o señor Alcalde que o Grupo de Goberno vai a asumir o reto de cumprir 
ca convocatoria e celebración de Comisións e que, de  non cumprir, sexa 
porque se convocaron sesións extraordinarias e houbo máis sesións ca 
trimestral. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos 
seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Crear sete comisións informativas permanentes seguintes: 
I Comisión Especial de Contas, que terá as competencias previstas no 
artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime 
local e ademais funcionará como comisión informativa permanente nos 
asuntos relativos a economía e facenda. 
II Comisión informativa de Obras, Medio Rural e Cemiterio e Parques 
e Xardíns. 
III Comisión informativa de Medio Ambiente e Servizos. 
IV Comisión informativa de Cultura, Educación e Turismo. 
V Comisión informativa de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade. 
VI Comisión informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá. 
VII Comisión informativa de Deportes, Xuventude e Participación 
Cidadá. 
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Segundo: As Comisións informativas terán as competencias que sinala o 
artigo 20.1 c) da Lei 7/1985 de 2 de abril e ditaminarán sobre as 
materias e asuntos relacionados coas seguintes áreas e materias:: 
I A Comisión especial de contas, sobre os asuntos relacionados artigo 
116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local 
(asuntos de economía e facenda) e as cuestións relativas á área de 
facenda, patrimonio local e promoción económica. 
II A Comisión informativa de obras, medio rural e cemiterio e parques 
e xardíns sobre os asuntos integrados na área de obras, medio rural e 
cemiterio e parques e xardíns, así como aqueles da súa competencia ou 
que se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento nos 
seguintes eidos: 
No eido do urbanismo a xestión das competencias municipais sobre 
ordenación do territorio e o urbanismo, cuestións relativas a plans e 
instrumentos de ordenación urbanística, xestión urbanística, 
expropiacións por razóns urbanísticas, redacción de instrumentos de 
ordenación urbanística, políticas municipais de dotación de solo para 
vivendas sociais, promoción de vivendas sociais e licenzas urbanísticas. 
No eido das obras inclúe a preparación e a xestión da planificación das 
obras municipais. 
No eido do medio rural coñecerá das cuestións que singularmente 
afecten ao medio rural do Concello. 
Coñecerá do servizo público de cemiterio. 
No ámbito dos parques e xardíns coñecerá de todo o relativo a estes 
servizos. 
Ademais, coñecerá de aqueles asuntos ou materias que non estean 
expresamente atribuídos a outras comisións informativas. 
III A Comisión informativa de medio ambiente e servizos, sobre os 
asuntos da súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame 
ou coñecemento relativos á area de medio ambiente, a súa planificación 
e no eido dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e limpeza 
viaria. 
IV A Comisión informativa de cultura, educación e turismo, sobre os 
asuntos da súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame 
ou coñecemento relativos á área de cultura e educación así como en 
todo o relativo da planificación municipal da cultura, educación e o 
turismo. 
V Comisión informativa de servizos sociais, igualdade e sanidade, sobre 
os asuntos da área de servizos sociais, igualdade e sanidade e os da súa 
competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu ditame ou coñecemento 
relativos aos servizos sociais, a igualdade e a sanidade. 
VI Comisión informativa de persoal, tráfico e seguridade cidadá, sobre 
os asuntos da súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao seu 
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ditame ou coñecemento relativos ao persoal municipal, a regulación do 
tráfico e a seguridade cidadá. 
VII Comisión informativa de deportes, xuventude e participación 
cidadá, sobre os asuntos da área de deportes, xuventude e participación 
cidadá ou aqueles da súa competencia ou se sometan pola Alcaldía ao 
seu ditame ou coñecemento relativos ao deporte, a xuventude e a 
participación cidadá. 
En caso de dúbida da Comisión informativa competente para tratar un 
asunto concreto correspóndelle ao alcalde resolver a dúbida. 
 

Terceiro: Todas as comisións informativas estarán compostas por 
(ademais do alcalde-presidente, membro nato das comisións): 
- Cinco (5) representantes do Grupo Político Municipal do PSdeG-
PSOE 
- Tres (3) representantes do Grupo Municipal do PP 
- Un (1) representante do Grupo mixto 
 

Cuarto: As comisións informativas permanentes celebrarán sesión 
ordinaria coa seguinte periodicidade: 
I     Comisión Especial de Contas: periodicidade mensual. 
II   Comisión informativa de Obras, Parques e Xardíns e Medio Rural: 
cada quince días, preferentemente os martes. 
III Comisión informativa de Cultura, Educación e Turismo: 
periodicidade bimensual. 
IV   As demais Comisións informativas: periodicidade trimestral. 
 

Os días e horas concretas serán fixados polo Presidente da Comisión 
Informativa, 
preferentemente en xornada de mañá. Para o caso de non celebrarse a 
sesión ordinaria coa periodicidade establecida convocarase co carácter 
de ordinaria a seguinte sesión que se convoque. 
 

Quinto: A adscrición concreta a cada Comisión dos membros da 
Corporación que deban formar parte da mesma en representación de 
cada grupo, se realizará mediante escrito do seu voceiro dirixido á 
Alcaldía, do que se dará conta ao Pleno, podendo designar suplente/s. A 
notificación da convocatoria realizarase en todo caso aos membros 
titulares da Comisión. 
 
 
5º Proposta da Alcaldía para a determinación de locais que se poñen a 
disposición dos Grupos Políticos Municipais: Expt 2019  
SEC0000000116 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da proposta da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"Asunto: Locais municipais. 
 

Feitos: 
O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello do 
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 
2019. 
Consideracións legais e técnicas: 
1ª Corresponde segundo o artigo 27 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro (BOE número 305 do 22 de decembro do 1986) na medida das 
posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local, 
establecer os locais que o Concello cede para despacho dos Grupos políticos 
municipais para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, 
correspondéndolle ó Presidente ou membro da Corporación responsable do área de 
réxime interior poñer a disposición dos Grupos a mínima infraestructura de medios 
materiais e persoais. 
2ª O Concello dispón de dous locais no edifico da Casa Consistorial e 
previsiblemente se constituirán 3 grupos políticos no Concello. 
 

Logo do que antecede proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 
 

Habilitar dous (2) despachos nas dependencias municipais situadas na segunda 
planta da Casa Consistorial (Concello Vello), situados segundo se sube polas 
escaleiras de acceso a man esquerda, destinados a cada un dos dous grupos 
políticos seguintes: 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO POPULAR 
GRUPO MIXTO. 
A distribución dos locais realizase mediante a elección de cada Grupo Político, 
correspondendo elixir en primeiro lugar ao GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR -GRUPO POPULAR." 
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo do Partido Popular, a Sra. 
Sabina Aguado García, quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo 
renuncia á utilización do local que lle corresponde polo que quedará a 
disposición do Concello para que o destine ao que sexa necesario.    
 
Sen máis intervencións, o Pleno en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus dezasete membros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

Habilitar dous (2) despachos nas dependencias municipais situadas na 
segunda planta da Casa Consistorial (Concello Vello), situados segundo 
se sube polas escaleiras de acceso a man esquerda, destinados a cada un 
dos dous grupos políticos seguintes: 
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GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO 
POPULAR  
GRUPO MIXTO. 
 

A distribución dos locais realizase mediante a elección de cada Grupo 
Político, correspondendo elixir en primeiro lugar ao GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO POPULAR. 
 
 
6º Proposta da Alcaldía para o nomeamento de representantes do 
Concello en órganos colexiados: Expt 2019 SEC0000000115 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da proposta da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"Asunto: Nomeamento de representantes do Concello en órganos colexiados 
 

O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello do 
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 
2019. 
Segundo o artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (BOE número 
305 do 22 de decembro do 1986) corresponde ao Pleno nomear representantes da 
Corporación en órganos colexiados, que sexan da competencia do Pleno. 
 

Logo do que antecede proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 
 

Primeiro: Designar ós seguintes representantes do Concello nos órganos que de 
seguido se expresan: 
 

- Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público: 
C.P. Condesa de Fenosa: Dona Diana Urdangaray Díaz. 
I.E.S. Lauro Olmo: Don Aurentino Alonso Araújo. 
C.P. Julio Gurrirán: Don María Irene Dacal Feijóo. 
I.E.S. Martagisela: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
C.P. Ramón Otero Pedrayo: Dona Cristina Domínguez Rodríguez. 
Escola Infantil Municipal: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
 

-Representantes no Consello Escolar Municipal: 
Presidente: O alcalde 
Vicepresidenta: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
 

2º Será representante deste Concello nos demais órganos colexiados cuxo 
nomeamento sexa competencia do Pleno da Corporación o alcalde, o que poderá 
delegar nun concelleiro." 
 
Non producíndose debate, o Pleno en votación ordinaria e por doce votos a 
favor (dos concelleiros/as García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso 
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Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e  
Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións (dos concelleiros/as Aguado 
García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo 
García),   adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Designar ós seguintes representantes do Concello nos órganos 
que de seguido se expresan: 
 
- Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público: 
C.P. Condesa de Fenosa: Dona Diana Urdangaray Díaz. 
I.E.S. Lauro Olmo: Don Aurentino Alonso Araújo. 
C.P. Julio Gurrirán: Don María Irene Dacal Feijóo. 
I.E.S. Martagisela: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
C.P. Ramón Otero Pedrayo: Dona Cristina Domínguez Rodríguez. 
Escola Infantil Municipal: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
 
-Representantes no Consello Escolar Municipal: 
Presidente: O alcalde 
Vicepresidenta: Dona Margarida Pizcueta Barreiro. 
 
Segundo: Será representante deste Concello nos demais órganos 
colexiados cuxo nomeamento sexa competencia do Pleno da 
Corporación o alcalde, o que poderá delegar nun concelleiro. 
 
 
7º Proposta da Alcaldía para determinación dos concelleiros que 
exercerán os seus cargos con dedicacións exclusivas ou parciais, réxime 
de asistencias dos membros da Corporación, fixación das subvencións 
aos Grupos políticos municipais e fixación do réxime de indemnizacións 
por gastos efectivos ocasionados no exercicio do cargo: Expt 2019 
SEC0000000118 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da proposta da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"Asunto: Determinación dos concelleiros que exercerán os seus cargos con 
dedicacións exclusivas ou parciais, réxime de asistencias dos membros da 
Corporación, fixación do número e retribucións do persoal eventual, fixación das 
subvencións aos Grupos políticos municipais e fixación do réxime de 
indemnizacións por gastos efectivos ocasionados no exercicio do cargo 
 

Feitos: 
O volume de servizos, actividades e expedientes de diversa natureza nesta 
Corporación fan necesarios, para o seu adecuado seguimento e atención específica, 
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que diversos membros do goberno desempeñen o seu cargo en réxime de 
dedicación exclusiva ou de dedicación parcial. 
 

Consideracións legais e técnicas: 
1ª Corresponde ao Pleno, a proposta do Presidente, e dentro da consignación global 
a tal fin contida no orzamento, determinar a relación de cargos da Corporación que 
poderán desenvolverse en réxime de dedicación exclusiva ou parcial e, polo tanto, 
con dereito a retribución así como as contías que correspondan en atención ao seu 
grado de responsabilidade (art. 75 da LRBRL e 13.4 ROF). 
2ª Tendo en conta a normativa vixente que prevé límites específicos para o número 
e as retribucións dos membros en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, e a 
limitación global para todo o conxunto de asignacións dos membros electivos das 
corporacións locais, esta Alcaldía presenta esta proposta previa valoración da 
responsabilidade e da dedicación que vai a ser asumida en cada casos (artigos 75 
bis e ter da LBRL e Lei de Orzamentos Xerais do Estado). 
3ª É necesario adoptar medidas que garantan o correcto funcionamento dos grupos 
políticos para o cumprimento dos seus fins, no marco das posibilidades económicas 
desta Corporación. 
Considerando o disposto nos artigos 73 e 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, os artigos 23 e seguintes do Regulamento 
de Organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 26 de novembro, e demais normas concordantes e 
xerais de aplicación, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 
 

Primeiro: Aprobar a fixación das seguintes dedicacións exclusivas e parciais con 
efectos económicos e de afiliación e alta á seguridade social dende o día seguinte 
ao do presente acordo, ou dende o primeiro día que sexa posible tendo en conta o 
respecto á antelación que esixe a normativa da seguridade social no que atinxe ás 
afiliacións e altas no réxime xeral da seguridade social, en réxime de xornada 
completa e xornada parcial, para a Alcaldía e os concelleiros que ostenten as 
seguintes delegacións, sen que sexa preciso novo acordo da Alcaldía para a 
determinación dos membros que as ostenten xa que se asume propio o presente 
acordo, coas retribucións que de seguido se indican:  Sr. Alcalde - Presidente, actualmente D. Alfredo Laudelino García 

Rodríguez: dedicación exclusiva (100 % ou xornada completa) retribuída 
con 3.083,97 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun 
total de 43.175,58 € brutos anuais.  Delegado/a dos servizos de obras municipais e parques infantís, 
actualmente, Don Miguel Neira Ojea: dedicación parcial (25 % da xornada 
completa) retribuída con 776,80 € brutos mensuais en 14 pagas (12 
mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de 
decembro), cun total de 10.875,2 € brutos anuais.  Delegado/a dos servizos de xardíns municipais, actualmente Dona Cristina 
Domínguez Rodríguez: dedicación parcial (10 % da xornada completa) 
retribuída con 338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
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extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun 
total de 4.738,16 € brutos anuais.  Delegado/a dos servizos de cemiterio municipal e medio rural, actualmente 
Don Jesús Jares Almeida: dedicación parcial (10 % da xornada completa) 
retribuída con 338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun 
total de 4.738,16 € brutos anuais.  Delegado/a dos servizos de abastecemento e saneamento e limpeza e 
recollida de lixo, actualmente Dona Alicia Álvarez Fernández: dedicación 
parcial (10 % da xornada completa) con 338,44 € brutos mensuais en 14 
pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos meses de 
xuño e de decembro), cun total de 4.738,16 € brutos anuais.  Delegado/a da área promoción económica, turismo, comercio e consumo, 
actualmente, Dona María Irene Dacal Feijoo: dedicación parcial (12 % da 
xornada completa) retribuída con 384,80 € brutos mensuais en 14 pagas 
(12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de 
decembro), cun total de 5.387,20 € brutos anuais. 

A devindicación das pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro estará 
suxeita ás mesmas normas que as previstas para o persoal funcionario. 
Os Orzamentos Xerais do Estado determinarán, anualmente, o límite máximo total 
que poden percibir os membros das Corporacións Locais por todos os conceptos 
retributivos e asistencias, excluídos os trienios aos que no seu caso teñan dereito 
aqueles funcionarios de carreira que se atopen en situación de servizos especiais, 
atendendo entre outros criterios á natureza da Corporación local e á súa poboación 
segundo a táboa anexa ao artigo 75 bis.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local. 
As contías das dedicacións exclusivas e parciais fixadas neste acordo serán 
revisadas para cada exercicio orzamentario segundo o establecido no artigo 75 Bis 
da LRBRl e a LOXE para cada ano segundo o contemplado para o réxime 
retributivo dos membros da corporación local. Neste senso e para o exercicio 2019 
resulta de aplicación o artigo 18. Apartado un e dous do Real Decreto-ley 24/2018, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 
Se solicitará ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a afiliación e alta dos 
concelleiros con dedicacións exclusivas e parciais. 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da corporación 
para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), reguladora do réxime 
aplicable ás dedicacións exclusivas e parciais dos membros da corporación, 
segundo o contido do presente acordo e procederase a modificación orzamentaria 
que sexa precisa para dar cumprimento ao mesmo. 
 

Segundo: Os membros da Corporación que non desempeñen cargos en réxime de 
dedicación exclusiva percibirán, pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados dos que formen parte, as asistencias que de seguido se indican: 
 

Órgano colexiado Importe (€) 
Pleno 103€/sesión 
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Xunta de Goberno Local   83€/sesión 
Comisións Informativas   51€/sesión 

 
O pago das asignacións realizarase previo certificado da Secretaría da comisión da 
asistencia efectiva de cada un dos membros da corporación municipal ás 
correspondentes sesións. 
Non serán indemnizables as sesións constitutivas dos órganos colexiados. 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da corporación 
para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), reguladora do réxime 
aplicable ás asistencias a órganos colexiados, segundo o contido do presente acordo 
e procederase a modificación orzamentaria que sexa precisa para dar cumprimento 
ao mesmo. 
 

Terceiro: Para o cumprimento dos seus fins, e con cargo ao orzamento anual de 
cada exercicio do mandato da Corporación 2019-2023, se establece para os grupos 
políticos municipais unha dotación económica anual que virá determinada de 
acordo cos seguintes parámetros, e que terá efectos económicos a partires do mes 
seguinte no que se adopte este acordo: 
O compoñente fixo establécese en 522,32 € por grupo político e o compoñente 
variable establécese en 215,07 € por cada un dos membros da Corporación que 
integren o grupo político de que se trate. 
Exposto con máis detalle, a asignación para os grupos políticos consignada no 
Orzamento da corporación, cun importe de 5.223,16 €, os criterios de reparto serán 
os seguintes: 
Distribución do 30 % deste importe en función do número de grupos políticos 
electos (1.56,96 € entre tres grupos políticos). É dicir, este sería o compoñente fixo 
da asignación igual para tódolos grupos políticos. En aplicación deste concepto 
cada grupo percibirá a cantidade de 522,32 €. 
Distribución do 70 % deste importe (3.656,21 €) entre o número de concelleiros 
(17), de forma que cada un deles corresponderíalles a cantidade de 215,07 €, e dada 
a distribución dos Concelleiros dos partidos políticos do que resultou das 
derradeiras eleccións municipais, os importes serían os seguintes: 
a) GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE = 215,07 € x 10 Concelleiros = 
2.150,7 € 
b) GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO POPULAR- = 
215,07 € x 5 Concelleiros = 1.075,35 € 
c) GRUPO MIXTO = 215,07 € x 2 Concelleiro = 430,14 €  
 
En definitiva, os importes a percibir polos tres grupos políticos son os seguintes: 
- GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE : 2.673,02 € 
- GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO POPULAR-: 
1.597,67 € 
- GRUPO MIXTO : 952,46 € 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da corporación 
para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), reguladora do réxime 
aplicable ás asignacións aos grupos políticos, segundo o contido do presente acordo 
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e procederase a modificación orzamentaria que sexa precisa para dar cumprimento 
ao mesmo. 
 

Cuarto: En canto as dietas e gastos de desprazamento será aplicable o establecido 
no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de 
servizo, para o grupo 1. 
a) Utilización de vehículos particulares e outros medios especiais de transporte. 
Cando así se determine na orden da comisión, poderase utilizar nas comisións de 
servizo, vehículos particulares. 
Téñase en conta que o importe da indemnización a percibir como gasto de viaxe 
polo uso de vehículo particular na comisión de servizo, queda fixada en 0,19 euros 
por quilómetro percorrido polo uso de automóbiles, conforme o establece o artigo 1 
da Orden de EHA/3770/2005, de 1 de decembro, pola que se revisa o importe da 
indemnización polo uso de vehículo particular establecida no Real Decreto 
462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo. 
Neste caso tamén resultarán indemnizables, previa xustificación documental, os 
gastos de peaxe en autopistas, nos casos en que polas características do percorrido, 
se o considerase necesario o órgano que designa a comisión e se previra na 
correspondente orde. 
Á contía das indemnizacións derivadas do uso do vehículo particular será aplicable 
a norma estatal que leve a cabo a actualización do importe das mesmas. 
 

Quinto: Outros gastos. 
Así mesmo tamén serán considerados como gastos indemnizables por parte da 
Corporación os dos cargos electos cando sexan ocasionados con motivo da 
matricula en cursos impartidos polas administracións públicas e dirixidos nas súas 
convocatorias aos cargos electos. 
 

Sexto: Procedemento para levar a cabo a comisión e a súa indemnización. 
Será preciso solicitar a autorización ao Alcalde do Concello quen a través de 
autorización determinará a data, o lugar de destino, a hora estimada de comezo e 
fin da comisión de servizo, o medio de transporte que se autoriza a utilizar, etc. e 
demais extremos precisos conforme os artigos anteriores. 
Logo de celebrada a comisión os cargos electos deberán presentar con carácter 
previo ao abono da mesma a conta xustificativa, coas facturas ou documentos 
substitutivos correspondentes xustificativas do gasto realizado. Respecto a conta 
xustificativa deben coincidir os conceptos xustificados coa orde de comisión de 
servizo emitida polo Alcalde. 
Unha vez fiscalizado o expediente pola intervención municipal, farase efectivo o 
abono da indemnización a través de transferencia ao interesado. 
Posibilítase con carácter excepcional, e en casos debidamente xustificados no 
expediente, que o abono das indemnizacións teña carácter de a xustificar. 
Para o non previsto expresamente neste acordo, será de aplicación o RD462/2002, 
de 20 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e disposicións de 
desenvolvemento ou normas de carácter xeral que as substitúan. 
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Sétimo: De conformidade co previsto no orzamento municipal vixente establécese 
que o número de persoal eventual será de un (1). As súas características e 
retribucións serán: 
Nome do posto: secretario/a do alcalde 
Funcións atribuídas: de confianza e asesoramento nas que se inclúen, entre outras, 
as relacións cos medios de comunicación, protocolo e relacións internas entre a 
Alcaldía e o persoal. 
Asimilación: Asimílase ao nivel de responsabilidade que correspondería aos 
funcionarios do grupo A subgrupo 2, nivel de destino 22. 
As súas retribucións brutas anuais serán de 33.827,96 €, desagregado nos seguintes 
conceptos retributivos de análoga natureza aos dos funcionarios de carreira en 
aplicación do Acordo Regulador das Condicións do Persoal do Concello: 
Salario base: 1.017,79 euros mensuais (12 pagas mensuais) 742,29 euros (xuño e 
decembro) 
Complemento de destino: 7.575,68 € mensuais (14 pagas mensuais) 
Complemento específico: 12.554,22 € mensuais (12 pagas mensuais e 2 semestrais) 
Dúas (2) pagas extraordinarias de xuño e decembro: nas contías e composición 
establecidas nas leis orzamentos xerais do Estado de cada exercicio orzamentario 
para os funcionarios do Grupo A subgrupo 2. 
Os conceptos retributivos sinalados neste apartado serán actualizados anualmente 
mediante a aplicación do que sinale a lei de presupostos xerais do Estado para os 
funcionarios do grupo e subgrupo ao que se asimila. 
 

Oitavo: Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, 
aos efectos do disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril." 

 

Di o señor Alcalde que hai un erro na apartado sétimo, pois no 
"Complemento de destino" e no "Complemento específico" fala de 
cantidades totais mensuais cando en realidade son anuais.  
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que en relación co posto de confianza ata agora 
tiña categoría B e este ano se lle sube. 
 
Di o señor Alcalde que non, que está exactamente igual, é grupo A nivel 22. 
 
Segue o señor García Yáñez preguntando que subida se produce con 
respecto as anteriores retribucións. 
 
Di o señor Alcalde que todas as retribucións por todos os conceptos do 
Concello do Barco estiveron conxelados durante toda a lexislatura pasada, 
tanto a dedicación exclusiva do Alcalde como as dedicacións parciais ou as 
asistencias a plenos e comisións, porque fai catro anos a Lei non 
contemplaba iso, aínda que non estiveron conxeladas para o resto do persoal 
do Concello, que se lle teñen incrementado os seus salarios en función do 
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que di a Lei de Presupostos do Estado. Di que ó final o que se fixo foi 
actualizar o salario, que é o 5% máis ou menos de subida, que tamén quere 
sinalar que a Lei regula todo iso, pois di que un Concello entre 10.000 e 
15.000 habitantes pode ter ata 5 dedicacións exclusivas cun máximo de 
53.000€ cada unha, é dicir que a do Alcalde son 10.000€ menos do que a 
Lei contempla como retribución máxima e que entre todas as retribucións 
parciais suman 25.000€, que con todo iso quere dicir que o Concello do 
Barco é tremendamente moderado no gasto que dedica aos seus concelleiros 
e ao persoal de confianza. Di o señor Alcalde que tamén quere manifestar 
que as asistencias a Plenos e a Comisións no Concello do Barco están na 
parte baixa do conxunto dos concellos de entre 5.000 e 20.000 habitantes de 
Galicia, que, como xa dixo, en todos os aspectos o Concello do Barco ten 
dado mostras de prudencia no tema do gasto, pero que evidentemente  se 
ven aquí a traballar, se teñen reunións, se estudian expedientes e demais e 
non se ten porqué non recibir unha gratificación ou retribución polo traballo. 
 
Di o señor García Yáñez que a subida do 5% parécelle moito e que o que 
habería é que subir a partir do IPC anual. Di, tamén, con respecto ao posto 
de libre dedicación de confianza, que hai suficientes funcionarios no 
Concello para escoller a algún que poda cumprir ese servizo, que sabe que a 
Lei permite dous e agradece que soamente se cree un, pero que segue 
pensando que era mellor coller a un funcionario do Concello que faga ese 
servizo e ademais se non cumpre se pode cambiar ata dar coa persoa 
adecuada, que ademais se aforraban cartos. 
 
Di o señor Alcalde que el se quedou coa proposta feita polo señor García 
Yáñez no último Pleno, de que puxéramos máis funcionarios, e que hoxe 
tiveron unha reunión preparatoria do Pleno e asumiuse o tema de ampliar 
persoal do Concello porque efectivamente estase moi xustos, polo tanto, 
dille que non diga un día nun Pleno que poña máis traballadores e ó día 
seguinte que quite un deses para atender as labores do Alcalde, porque esa 
persoa non so fai labores de representación ou relacións coa prensa, senón 
que fai labores de todo tipo e polo tanto si as fai un funcionario sería un 
funcionario menos a traballar no proceso administrativo. Di que tamén hai 
outra cuestión cal é que ese posto o desempeña persoal de confianza e polo 
tanto o Alcalde ten moitas reunións, fala como moita xente, ten en marcha 
moitos proxectos e iso evidentemente require certa discreción e sobre todo 
confianza. 
 
Di o señor García Yáñez que non ten nada contra esa traballadora, que oxalá 
entrara no Concello mediante unha oposición, como tería que ser, pero que 
non quita que se teñan máis funcionarios para que haxa un que estea nun 
posto de confianza, que el sigue pedindo máis traballadores que entren no 
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Concello mediante oposición. Di que parece que o Alcalde pon en dúbida o 
papel do funcionario polo que dixo na última intervención, que non son 
discretos, que non pode confiar en certos funcionarios do Concello, que a el 
lle da esa sensación, que el ten plena confianza nos funcionarios do 
Concello, que lle parece que sen eles este Concello non funcionaría. 
 
Di o señor Alcalde que iso seguro que llo responden os funcionarios se lles 
pregunta si o Alcalde os valora ou non, pero que cada funcionario está para 
o que está, cada traballador está para traballar no posto que ten asignado. 
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo do Partido Popular, a Sra. 
Sabina Aguado García, quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo se vai a 
abster no presente punto sobre todo porque agrúpanse nel distintas cuestións 
sobre as que non teñen a mesma opinión, que lle gustaría pedir que, na 
medida do posible, non veñan deste xeito deseñados os puntos ao Pleno, 
pois en moitas ocasións, ao estar agrupadas dúas ou tres cuestións nunha 
mesma proposta  teñen que votar si ou non a toda ela e poden non ter a 
mesma opinión sobre os tres ou catro acordos que correspondan a esa 
proposta. 
 
Di o señor Alcalde que iso é certo, que ese é un tema que se falou fai catro 
anos e despois quedou así, que agora intentarase simplificar ao máximo as 
propostas de acordo, que se toma nota nese sentido. 
        
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros/as García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Jares Almeida e Álvarez Fernández), cinco 
abstencións (dos concelleiros/as Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García), e dous votos en contra (dos 
concelleiros García Yáñez e  Vilasánchez Feijóo)  adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Aprobar a fixación das seguintes dedicacións exclusivas e 
parciais con efectos económicos e de afiliación e alta á seguridade social 
dende o día seguinte ao do presente acordo, ou dende o primeiro día 
que sexa posible tendo en conta o respecto á antelación que esixe a 
normativa da seguridade social no que atinxe ás afiliacións e altas no 
réxime xeral da seguridade social, en réxime de xornada completa e 
xornada parcial, para a Alcaldía e os concelleiros que ostenten as 
seguintes delegacións, sen que sexa preciso novo acordo da Alcaldía 
para a determinación dos membros que as ostenten xa que se asume 
propio o presente acordo, coas retribucións que de seguido se indican: 
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 Sr. Alcalde - Presidente, actualmente D. Alfredo Laudelino 
García Rodríguez: dedicación exclusiva (100 % ou xornada 
completa) retribuída con 3.083,97 € brutos mensuais en 14 pagas 
(12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos meses de 
xuño e de decembro), cun total de 43.175,58 € brutos anuais.  Delegado/a dos servizos de obras municipais e parques infantís, 
actualmente, Don Miguel Neira Ojea: dedicación parcial (25 % 
da xornada completa) retribuída con 776,80 € brutos mensuais 
en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía 
nos meses de xuño e de decembro), cun total de 10.875,2 € brutos 
anuais.  Delegado/a dos servizos de xardíns municipais, actualmente 
Dona Cristina Domínguez Rodríguez: dedicación parcial (10 % 
da xornada completa) retribuída con 338,44 € brutos mensuais 
en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía 
nos meses de xuño e de decembro), cun total de 4.738,16 € brutos 
anuais.  Delegado/a dos servizos de cemiterio municipal e medio rural, 
actualmente Don Jesús Jares Almeida: dedicación parcial (10 % 
da xornada completa) retribuída con 338,44 € brutos mensuais 
en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía 
nos meses de xuño e de decembro), cun total de 4.738,16 € brutos 
anuais.  Delegado/a dos servizos de abastecemento e saneamento e 
limpeza e recollida de lixo, actualmente Dona Alicia Álvarez 
Fernández: dedicación parcial (10 % da xornada completa) con 
338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de 
decembro), cun total de 4.738,16 € brutos anuais.  Delegado/a da área promoción económica, turismo, comercio e 
consumo, actualmente, Dona María Irene Dacal Feijoo: 
dedicación parcial (12 % da xornada completa) retribuída con 
384,80 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de 
decembro), cun total de 5.387,20 € brutos anuais. 

A devindicación das pagas extraordinarias dos meses de xuño e 
decembro estará suxeita ás mesmas normas que as previstas para o 
persoal funcionario. 
Os Orzamentos Xerais do Estado determinarán, anualmente, o límite 
máximo total que poden percibir os membros das Corporacións Locais 
por todos os conceptos retributivos e asistencias, excluídos os trienios 
aos que no seu caso teñan dereito aqueles funcionarios de carreira que 
se atopen en situación de servizos especiais, atendendo entre outros 
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criterios á natureza da Corporación local e á súa poboación segundo a 
táboa anexa ao artigo 75 bis.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local. 
As contías das dedicacións exclusivas e parciais fixadas neste acordo 
serán revisadas para cada exercicio orzamentario segundo o establecido 
no artigo 75 Bis da LRBRl e a LOXE para cada ano segundo o 
contemplado para o réxime retributivo dos membros da corporación 
local. Neste senso e para o exercicio 2019 resulta de aplicación o artigo 
18. Apartado un e dous do Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 
Se solicitará ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a afiliación e 
alta dos concelleiros con dedicacións exclusivas e parciais. 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da 
corporación para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), 
reguladora do réxime aplicable ás dedicacións exclusivas e parciais dos 
membros da corporación, segundo o contido do presente acordo e 
procederase a modificación orzamentaria que sexa precisa para dar 
cumprimento ao mesmo. 
 

Segundo: Os membros da Corporación que non desempeñen cargos en 
réxime de dedicación exclusiva percibirán, pola concorrencia efectiva ás 
sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, as asistencias que 
de seguido se indican: 
 

Órgano colexiado Importe (€) 
Pleno 103€/sesión 
Xunta de Goberno Local   83€/sesión 
Comisións Informativas   51€/sesión 

 
O pago das asignacións realizarase previo certificado da Secretaría da 
comisión da asistencia efectiva de cada un dos membros da corporación 
municipal ás correspondentes sesións. 
Non serán indemnizables as sesións constitutivas dos órganos 
colexiados. 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da 
corporación para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), 
reguladora do réxime aplicable ás asistencias a órganos colexiados, 
segundo o contido do presente acordo e procederase a modificación 
orzamentaria que sexa precisa para dar cumprimento ao mesmo. 
 

Terceiro: Para o cumprimento dos seus fins, e con cargo ao orzamento 
anual de cada exercicio do mandato da Corporación 2019-2023, se 
establece para os grupos políticos municipais unha dotación económica 
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anual que virá determinada de acordo cos seguintes parámetros, e que 
terá efectos económicos a partires do mes seguinte no que se adopte este 
acordo: 
O compoñente fixo establécese en 522,32 € por grupo político e o 
compoñente variable establécese en 215,07 € por cada un dos membros 
da Corporación que integren o grupo político de que se trate. 
Exposto con máis detalle, a asignación para os grupos políticos 
consignada no Orzamento da corporación, cun importe de 5.223,16 €, 
os criterios de reparto serán os seguintes: 
Distribución do 30 % deste importe en función do número de grupos 
políticos electos (1.56,96 € entre tres grupos políticos). É dicir, este sería 
o compoñente fixo da asignación igual para tódolos grupos políticos. En 
aplicación deste concepto cada grupo percibirá a cantidade de 522,32 €. 
Distribución do 70 % deste importe (3.656,21 €) entre o número de 
concelleiros (17), de forma que cada un deles corresponderíalles a 
cantidade de 215,07 €, e dada a distribución dos Concelleiros dos 
partidos políticos do que resultou das derradeiras eleccións municipais, 
os importes serían os seguintes: 
a) GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE = 215,07 € x 10 
Concelleiros = 2.150,7 € 
b) GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR -GRUPO 
POPULAR- = 215,07 € x 5 Concelleiros = 1.075,35 € 
c) GRUPO MIXTO = 215,07 € x 2 Concelleiro = 430,14 €  
 

En definitiva, os importes a percibir polos tres grupos políticos son os 
seguintes: 
- GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE : 2.673,02 € 
- GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULA R -GRUPO 
POPULAR-: 1.597,67 € 
- GRUPO MIXTO : 952,46 € 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da 
corporación para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), 
reguladora do réxime aplicable ás asignacións aos grupos políticos, 
segundo o contido do presente acordo e procederase a modificación 
orzamentaria que sexa precisa para dar cumprimento ao mesmo. 
 

Cuarto: En canto as dietas e gastos de desprazamento será aplicable o 
establecido no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, sobre 
indemnizacións por razón de servizo, para o grupo 1. 
a) Utilización de vehículos particulares e outros medios especiais de 
transporte. 
Cando así se determine na orden da comisión, poderase utilizar nas 
comisións de servizo, vehículos particulares. 
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Téñase en conta que o importe da indemnización a percibir como gasto 
de viaxe polo uso de vehículo particular na comisión de servizo, queda 
fixada en 0,19 euros por quilómetro percorrido polo uso de 
automóbiles, conforme o establece o artigo 1 da Orden de 
EHA/3770/2005, de 1 de decembro, pola que se revisa o importe da 
indemnización polo uso de vehículo particular establecida no Real 
Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do 
servizo. 
Neste caso tamén resultarán indemnizables, previa xustificación 
documental, os gastos de peaxe en autopistas, nos casos en que polas 
características do percorrido, se o considerase necesario o órgano que 
designa a comisión e se previra na correspondente orde. 
Á contía das indemnizacións derivadas do uso do vehículo particular 
será aplicable a norma estatal que leve a cabo a actualización do 
importe das mesmas. 
 

Quinto: Outros gastos. 
Así mesmo tamén serán considerados como gastos indemnizables por 
parte da Corporación os dos cargos electos cando sexan ocasionados 
con motivo da matricula en cursos impartidos polas administracións 
públicas e dirixidos nas súas convocatorias aos cargos electos. 
 

Sexto: Procedemento para levar a cabo a comisión e a súa 
indemnización. 
Será preciso solicitar a autorización ao Alcalde do Concello quen a 
través de autorización determinará a data, o lugar de destino, a hora 
estimada de comezo e fin da comisión de servizo, o medio de transporte 
que se autoriza a utilizar, etc. e demais extremos precisos conforme os 
artigos anteriores. 
Logo de celebrada a comisión os cargos electos deberán presentar con 
carácter previo ao abono da mesma a conta xustificativa, coas facturas 
ou documentos substitutivos correspondentes xustificativas do gasto 
realizado. Respecto a conta xustificativa deben coincidir os conceptos 
xustificados coa orde de comisión de servizo emitida polo Alcalde. 
Unha vez fiscalizado o expediente pola intervención municipal, farase 
efectivo o abono da indemnización a través de transferencia ao 
interesado. 
Posibilítase con carácter excepcional, e en casos debidamente 
xustificados no expediente, que o abono das indemnizacións teña 
carácter de a xustificar. 
Para o non previsto expresamente neste acordo, será de aplicación o 
RD462/2002, de 20 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo 
e disposicións de desenvolvemento ou normas de carácter xeral que as 
substitúan. 
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Sétimo: De conformidade co previsto no orzamento municipal vixente 
establécese que o número de persoal eventual será de un (1). As súas 
características e retribucións serán: 
Nome do posto: secretario/a do alcalde 
Funcións atribuídas: de confianza e asesoramento nas que se inclúen, 
entre outras, as relacións cos medios de comunicación, protocolo e 
relacións internas entre a Alcaldía e o persoal. 
Asimilación: Asimílase ao nivel de responsabilidade que correspondería 
aos funcionarios do grupo A subgrupo 2, nivel de destino 22. 
As súas retribucións brutas anuais serán de 33.827,96 €, desagregado 
nos seguintes conceptos retributivos de análoga natureza aos dos 
funcionarios de carreira en aplicación do Acordo Regulador das 
Condicións do Persoal do Concello: 
Salario base: 1.017,79 euros mensuais (12 pagas mensuais) 742,29 euros 
(xuño e decembro) 
Complemento de destino: 7.575,68 € anuais (14 pagas mensuais) 
Complemento específico: 12.554,22 € anuais (12 pagas mensuais e 2 
semestrais) 
Dúas (2) pagas extraordinarias de xuño e decembro: nas contías e 
composición establecidas nas leis orzamentos xerais do Estado de cada 
exercicio orzamentario para os funcionarios do Grupo A subgrupo 2. 
Os conceptos retributivos sinalados neste apartado serán actualizados 
anualmente mediante a aplicación do que sinale a lei de presupostos 
xerais do Estado para os funcionarios do grupo e subgrupo ao que se 
asimila. 
 

Oitavo: Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial 
da Provincia, aos efectos do disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 
de abril. 
 
 
8º Posta en coñecemento do Pleno da Corporación da Resolución da 
Alcaldía de nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local: 
Expt 2019 SEC0000000110 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da Resolución da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE NOMEAN OS 
MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO 
DO BARCO DE VALDEORRAS 
 
Feitos 
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1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 
de maio de 2019. 
 

Consideracións legais e técnicas 
1 Os artigos 20.1 b) e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das 
bases do réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establecen que a 
Xunta de Goberno Local é un órgano necesario nos Concellos de máis 
de 5.000 habitantes e que se integrará polo alcalde e un número de 
concelleiros non superior ó tercio do número legal dos mesmos, 
nomeados e separados libremente polo alcalde, dando conta ó Pleno. No 
mesmo sentido os artigos 59.2 e 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) e o 
artigo 35.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba 
o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais (BOE número 305 do 22 de decembro do 1986). O 
mesmo sinala o artigo 2 do Regulamento Orgánico Municipal (B.O.P. 
núm. 43 de 23 de febreiro do 2016) 
2 Logo de ver os artigos 46, 52 e 53 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, que establecen, entre outras consideracións, que os 
nomeamentos e os ceses dos membros da Xunta de Goberno Local 
levaranse a cabo mediante resolución do alcalde e que o número de 
concelleiros ós que o alcalde pode nomear membros da Xunta de 
Goberno Local non poderá ser superior ó tercio do número legal de 
membros da Corporación descartando os decimais que resulten de 
dividir por tres o número total de concelleiros. 
 
Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a 
esta Alcaldía polos artigos referidos, resolvo: 
 

Primeiro: Nomear membros da Xunta de Goberno Local do Concello 
do Barco de Valdeorras ós seguintes concelleiros e concelleiras: Dª 
Margarida Pizcueta Barreiro, D. Aurentino Alonso Araujo, Dª María 
Irene Dacal Feijóo, D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana e Dª 
Diana Urdangaray Díaz. 
 

Segundo: Notificar persoalmente ós nomeados a presente resolución, 
ordenar a publicación deste nomeamento no Boletín Oficial da 
Provincia e dar conta dela ó pleno da Corporación na primeira sesión 
que se celebre, sendo efectiva dende o día seguinte da sinatura desta 
resolución." 
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9º Posta en coñecemento do Pleno da Corporación da Resolución da 
Alcaldía de nomeamento de Tenentes de Alcalde: Expt 2019 
SEC0000000111 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da Resolución da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE NOMEA 
TENENTES DE ALCALDE DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS 
 

Feitos 
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 
de maio de 2019. 
 

Consideracións legais e técnicas 
1ª Os artigos 20.1 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das 
bases do réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establecen que os 
tenentes de alcalde son un órgano necesario nos Concellos de máis de 
5.000 habitantes e que substitúen, pola orde do seu nomeamento e nos 
casos de vacante, ausencia ou enfermidade, ao alcalde, sendo libremente 
nomeados e removidos polo alcalde entre os membros da Xunta de 
Goberno Local. O artigo 23.4 da LBRL engade que o alcalde pode 
delegar o exercicio de determinadas atribucións nos membros da Xunta 
de Goberno, sen prexuízo das delegacións especiais que, para cometidos 
específicos, poda realizar en favor de calquera concelleiro aínda que 
non pertenza á Xunta de Goberno. 
2ª No mesmo sentido que o indicado no anterior parágrafo os artigos 
59.2 e 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de 
Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) e o artigo 35.2 do Real Decreto 
2568/1986, do 28 de novembro (BOE número 305 do 22 de decembro do 
1986), que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais. 
3ª Os artigos 35.2, 46, 47 e 48 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, establecen, entre outras consideracións, que os 
nomeamentos e os ceses de tenentes de alcalde levaranse a cabo 
mediante resolución do alcalde e que o seu número non poderá exceder 
do número de membros da Xunta de Goberno Local descartando os 
decimais que resulten de dividir por tres o número total de concelleiros. 
4ª Mediante Resolución da Alcaldía de 18 de xuño de 2015 acordouse 
nomear membros da Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de 
Valdeorras ós seguintes concelleiros e concelleiras: Dª Margarida 
Pizcueta Barreiro, D. Aurentino Alonso Araujo, Dª María Irene Dacal 
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Feijoo, D. Orlando Luis A. Saavedra Cantillana e Dª Diana Urdangaray 
Díaz. 
 

Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída á 
Alcaldía polo artigo 21.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, resolvo: 
 

Primeiro: Nomear Tenentes de alcalde, pola orde que de seguido se 
indica, ós/ás seguintes señores/as concelleiros/as membros da Xunta de 
Goberno Local: 
 1º Tenente de alcalde: D. Aurentino Alonso Araujo 
 2ª Tenente de alcalde: Dona Margarida Pizcueta Barreiro 
 3º Tenente de alcalde: Dona María Irene Dacal Feijóo 
 4º Tenente de alcalde: D. Orlando Luis Arturo Saavedra 
Cantillana 
 5ª Tenente de alcalde: Dona Diana Urdangaray Díaz 
 

Segundo: Corresponde ós nomeados substituír ao alcalde, pola orde 
sinala, nos casos legalmente establecidos. 
 

Terceiro: Notificar persoalmente ós nomeados a presente resolución, 
ordenar a publicación deste nomeamento no Boletín Oficial da 
Provincia e dar conta dela ó pleno da Corporación na primeira sesión 
que se celebre, sendo efectiva dende o día seguinte da sinatura desta 
resolución, entendéndose aceptado o nomeamento agás para o caso de 
manifestación contraria ao respecto." 
 
 
10º Posta en coñecemento do Pleno da Corporación da Resolución da 
Alcaldía de delegacións de competencias da Alcaldía na Xunta de 
Goberno Local: Expt 2019 SEC0000000113 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da Resolución da Alcaldía de 
data 19 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE DELEGAN 
COMPETENCIAS DO ALCALDE NA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL 
 

Feitos 
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 
de maio de 2019. 
 

Consideracións legais e técnicas 
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1 Por resolución de 18 de xuño do 2019, nomeáronse como membros da 
Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de Valdeorras ós 
seguintes concelleiros e concelleiras: Dª Margarida Pizcueta Barreiro, 
D. Aurentino Alonso Araujo, Dª María Irene Dacal Feijóo, D. Orlando 
Luis Arturo Saavedra Cantillana e Dª Diana Urdangaray Díaz. 
2 O artigo 21.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do 
réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establece que o alcalde pode 
delegar o exercicio das súas atribucións, salvo as de convocar e presidir 
as sesións do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co 
voto de calidade, a concertación de operacións de crédito, a xefatura 
superior de todo o persoal, a separación do servicio dos funcionarios e o 
despido do persoal laboral, e as enunciadas nos parágrafos a, e, j, k, l 
e m do apartado 1 deste artigo. O artigo 23 da Lei 7/1985 de 2 de abril 
establece que á Xunta de Goberno Local lle corresponde a asistencia ó 
alcalde no exercicio das súas atribucións e aquelas atribucións que o 
alcalde ou outro órgano municipal lle delegue ou lle atribúan as leis, 
aínda que a competencia do parágrafo j pode ser delegada na Xunta de 
Goberno Local. Similar redacción atópase nos artigos 61 e 65 da Lei 
5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG núm. 
149, de 5 de agosto). 
3 Logo de ver os artigos 43 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 
de novembro, que aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (BOE número 
305 do 22 de decembro do 1986). 
 

Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a 
esta Alcaldía polos artigos referidos, resolvo: 
 

Primeiro: Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións 
concretas que me atribúe a lexislación vixente: 
a) Concesión de toda clase de licenzas de obra e as licenzas de primeira 
ocupación. 
b) A aprobación dos expedientes de contratación dos contratos que non 
sigan o procedemento de contratación menor e o seu valor estimado 
supere os 25.000 euros, incluída a aprobación do expedientes de 
adquisición de bens e dereitos que superen dito importe así como a 
modificacións e resolucións contractuais nos referidos expedientes de 
contratación e adquisición. 
c) O acordo polo que se allee bens e dereitos do patrimonio municipal 
cuxa competencia lle atribúe á Alcaldía a normativa vixente e o seu 
valor, excluído o I.V.E., supere os 25.000 euros. 
d) A aprobación da oferta de emprego público de acordo co presuposto 
e a plantilla aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a 
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selección do persoal funcionario de carreira e laboral fixo e para os 
concursos de provisión de postos de traballo. 
e) A análise, estudo e posterior acordo ou informe, segundo proceda, 
dos escritos e comunicacións de outras entidades ou organismos que 
requiran un acto administrativo resolutorio, de coñecemento ou de 
informe polo Concello, sen prexuízo de que, por razóns de urxencia, a 
Alcaldía realice estas actuacións dando conta á Xunta de Goberno 
Local para o seu coñecemento. Exclúese aquí os acordos precisos para a 
solicitude ou aceptación de subvencións a outras Administracións 
Públicas. 
f) En relación coa actividade de fomento municipal delégase a 
aprobación das bases reguladoras, o acordo da convocatoria e os 
acordos de concesión das subvencións municipais. 
g) Aprobación das asignacións aos grupos políticos municipais. 
h) A devolución de ingresos indebidos e a anulación de ingresos e 
obrigacións cando o seu importe supere os 2000 euros. 
i) A aprobación das liquidacións e padróns fiscais cando o seu importe 
supere os 25.000 euros. 
j) A aprobación inicial dos instrumentos de planeamento de 
desenvolvemento urbanístico e a aprobación dos instrumentos de 
xestión urbanística e dos proxectos de urbanización. 
 

Segundo: Ordenar a publicación das delegacións realizadas no B.O.P. 
de Ourense e dar conta delas ó Pleno da Corporación e á Xunta de 
Goberno Local na primeira sesión que se celebre. 
 
 
11º Posta en coñecemento do Pleno da Corporación da Resolución da 
Alcaldía pola que se crean as áreas de servizo ou goberno e se delegan 
atribucións ós membros da Xunta de Goberno Local e a outros 
concelleiros: Expt 2019 SEC0000000112 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura da Resolución da Alcaldía de 
data 18 de xuño de 2019, que literalmente di: 
  
"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE CREAN AS ÁREAS 
DE SERVIZO OU GOBERNO E SE DELEGAN ATRIBUCIÓNS ÓS 
MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E A OUTROS 
CONCELLEIROS 
 

Feitos 
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 
de maio de 2019. 
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Consideracións legais e técnicas 
1ª Por resolución de 18 de xuño do 2019, nomeáronse como membros da 
Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de Valdeorras ós 
seguintes concelleiros e concelleiras: Dª Margarida Pizcueta Barreiro, 
D. Aurentino Alonso Araujo, Dª María Irene Dacal Feijóo, D. Orlando 
Luis Arturo Saavedra Cantillana, Dª Diana Urdangaray Díaz. 
2ª O artigo 3º do R.O.M. (B.O.P. núm. 43 do 23 de febreiro do 2016) 
establece que o número e a denominación das grandes áreas de xestión 
dos servizos nas que organice o goberno local e que poden ser obxecto 
de delegación serán de libre determinación polo alcalde e que áreas de 
xestión serán incluídas no ámbito de control da xestión do goberno local 
dunha das comisións informativas que se creen. 
Por outra banda os artigos 17 e 18 do R.O.M establecen que os 
concelleiros delegados son órganos complementarios e que ostentan, 
dentro das súas respectivas áreas de servizos, todas aquelas facultades, 
dereitos ou deberes referidos á materia delegada que corresponden ao 
órgano que ten asignadas orixinariamente as atribucións. 
O artigo 45 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (BOE núm. 305, do 22 de decembro 
do1986.) establece que as delegacións xenéricas se referirán a unha ou 
varias áreas ou materias determinadas, e poderán abarcar tanto a 
facultade de dirixir os servizos correspondentes como de xestionalos en 
xeral, incluída a facultade de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceiros e deberán adaptarse ás grandes áreas nas que o 
Regulamento orgánico distribúa os servizos administrativos do 
Concello. 
3ª O artigo 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases 
do réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establece que o alcalde 
pode delegar o exercicio de determinadas das súas atribucións nos 
membros da Xunta de Goberno Local sen prexuízo das delegacións 
especiais que, para cometidos específicos, poda realizar en favor de 
calquera concelleiro. Similar redacción atópase no artigo 62 da Lei 
5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG núm. 
149, de 5 de agosto). 
 

Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a 
esta Alcaldía polos artigos referidos, resolvo: 
 

Primeiro: Se crean as seguintes áreas de goberno: 
I Área de cultura e educación. Inclúense nesta área os asuntos que 
sexan competencia da Alcaldía relativos á cultura e educación. 
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II Área de deporte, xuventude e participación cidadá. Inclúense nesta 
área os asuntos que sexan competencia da Alcaldía relativos ao deporte, 
a xuventude e a participación cidadá. 
III Área de promoción económica, turismo, comercio e consumo. 
Inclúense nesta área os asuntos que sexan competencia da Alcaldía 
relativos á promoción económica, turismo, comercio e consumo. 
IV Área de servizos sociais, igualdade e sanidade. Inclúense nesta área 
os asuntos que sexan competencia da Alcaldía relativos servizos sociais, 
igualdade e sanidade. 
V Área de medio ambiente. Inclúense nesta área os asuntos que sexan 
competencia da Alcaldía relativos ao medio ambiente. 
VI Área de facenda e patrimonio local. 
VII Área obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns. Inclúense 
nesta área os asuntos que sexan competencia da Alcaldía relativos a 
obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns. 
 

Segundo: Se realizan a favor dos concelleiros/as membros da Xunta de 
Goberno Local as seguintes delegacións xenéricas correspondentes ás 
áreas que se relacionan: 
I Delego a área de cultura e educación a Dona Margarida Pizcueta 
Barreiro. 
II Delego a área de deporte, xuventude e participación cidadá a Don 
Aurentino Alonso Araujo. 
III Delego a área promoción económica, turismo, comercio e consumo a 
Dona María Irene Dacal Feijóo. 
IV Delego a área de servizos sociais, igualdade e sanidade a Don 
Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana. 
V Delego a área de medio ambiente a Dona Diana Urdangaray Díaz. 
Estas delegacións xenéricas se suxeitan ao seguinte réxime xurídico: 
a) Abarcarán a facultade de dirixir os servizos correspondentes e 
xestionalos en xeral, pero sen incluír a facultade de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceiros. 
b) A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións 
efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas. 
c) A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia 
delegada de acordo co que dispón o artigo 10 da Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) Corresponderá á Alcaldía resolve-las posibles dúbidas que se 
formulen en relación coa aplicación desta resolución. 
 

Terceiro: Conferir as seguintes delegacións especiais ós seguintes 
concelleiros/as que a seguir se relacionan, para os servizos que 
igualmente se sinalan: 
I Conferir a Don Miguel Neira Ojea a delegación dos servizos de: 
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-obras municipais, que comprende o seguimento da execución das obras 
públicas municipais, tanto as obras realizadas por administración como 
as obras contratadas. 
-parques infantís municipais, que comprende o seguimento do estado e 
mantemento dos parques infantís do Concello. 
II Conferir a Dona Cristina Domínguez Rodríguez a delegación dos 
servizos de xardíns municipais, que comprende o seguimento dos 
traballos realizados polas brigadas municipais así como do coidado, 
mantemento e mellora dos mesmos. 
III Conferir a Don Jesús Jares Almeida a delegación dos servizos de: 
-cemiterio municipal, que comprende o seguimento e control do servizo. 
-medio rural, que comprende a comunicación cos alcaldes de barrio e 
veciños dos núcleos rurais de cara a resolución dos problemas 
específicos así como a proposta de obras e actuacións para a mellora da 
calidade de vida destes veciños. 
IV Conferir a Dona Alicia Álvarez Fernández a delegación do 
seguimento, vixilancia e bo funcionamento dos servizos de 
abastecemento e saneamento así como limpeza e recollida de lixo. 
Estas delegacións especiais efectuadas no apartado anterior, enténdense 
conferidas como delegacións da dirección interna dos servizos, pero non 
inclúen a facultade de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceiros. 
O/A Concelleiro/a que ostente a delegación xenérica da área á que 
pertence o servizo, terá a facultade de supervisa-la actuación dos 
concelleiros/as con delegacións especiais. 
 

Cuarto: A presente resolución será efectiva dende o día seguinte ó da 
súa sinatura e será publicada no Boletín oficial da provincia de 
Ourense, en cumprimento do que dispoñen os artigos 44 e 46 do Real 
decreto 2568/1986, de 28 de novembro. Esta resolución será notificada 
ós/ás interesados/as, facéndolles saber que, de acordo co que dispón o 
artigo 114 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, a delegación 
entenderase aceptada tacitamente se no prazo de tres días hábiles 
contados dende a notificación non realizan ningunha manifestación 
expresa no senso contrario ante a Alcaldía. Darase conta desta 
resolución ó Pleno da Corporación e á Xunta de Goberno Local na 
primeira sesión que se celebre. 
 
 
12º Posta en coñecemento da constitución do Grupo Mixto e 
designación dos seus membros nas Comisións Informativas: Expt 2019 
SEC000000095 
 



 
 
 

 
 

34 
 

Di o señor Alcalde que o día que se convocou o Pleno non se recibira a 
constitución de todos os Grupos Políticos, que agora xa están presentados os 
escritos de constitución e que se vai a dar conta á Corporación: 
  
Posta en coñecemento da constitución dos tres grupos políticos municipais e 
nomeamento de voceiros: 
  Grupo Municipal do PSdeG-PSOE (escrito de 20/06/2019), que 

designa como voceiro do Grupo a D. Aurentino Alonso Araujo e 
como voceira-suplente a Dª Margarida Pizcueta Barreiro.  

  Grupo Municipal del Partido Popular –Grupo Popular- (escrito 
de 20/06/2019), que designa como voceiro do Grupo a Sabina 
Aguado García e como voceiro-suplente a D. Carlos Javier 
Crespo Díaz.  
  Grupo Mixto (escrito de 24/06/2019), integrado por Riada 
Cidadá e BNG coa portavocía rotatoria, que designa como 
voceiro do Grupo a D. Félix García Yáñez e como voceiro-
suplente a D. Jesús Vilasánchez Feijóo. 
   

 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 19:47 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 DO 4 DE XULL O DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 4 de xullo de 2019, 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 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 do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª  
Ana Álvarez Blanco. 
 
Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, expón que o día da celebración desta 
sesión faleceu un tío do concelleiro D. Aurentino Alonso Araujo, polo que 
pide que conste en acta o sentir da Corporación por este feito. 
 
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
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1º Aprobación das actas da sesión extraordinaria e urxente celebrada o 
21 de xuño de 2019 e da sesión extraordinaria organizativa do 24 de 
xuño de 2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións extraordinaria e urxente e extraordinaria organizativa, celebradas 
polo Pleno os días 21 e 24 de xuño de 2019 respectivamente, ao non 
formularse algunha observación, as devanditas actas resultaron aprobadas en 
votación ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na 
sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e 
Participación Cidadá relativo á modificación da ordenanza municipal 
reguladora do servizo  público da piscina municipal (expdte. 2019-
SEC000000070) 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura, de maneira sucinta, do 
ditame da Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e Participación 
Cidadá de 28 de xuño de 2019, que literalmente di: 
 
"PROPOSTA DA CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA 
 

Asunto: Modificación da ordenanza municipal reguladora do servizo público da 
piscina municipal. 
Expediente: SEC SEC000000070 
Trámite: Informes previos á realización da proposta de ditame. 
 

Antecedentes 
1º O Concello ten a necesidade de tramitar a modificación da ordenanza municipal 
reguladora do servizo público da piscina municipal climatizada. Con carácter 
preceptivo cómpre fixar as prestacións patrimoniais de dereito público non 
tributario (tarifas) que terán que pagar os usuarios polo acceso ao servizo. 
Aproveitando esta modificación actualízase a ordenanza as cambios normativos e 
mellorase a súa redacción simplificando trámites administrativos. 
 

Consideracións legais e técnicas. 
1ª O Concello presta dende o ano 2010 o servizo público da piscina municipal 
climatizada en réxime de xestión indirecta. O contrato de xestión do servizo foi 
resolto por mutuo acordo con efectos dende o 30 de xuño de 2018. O Concello 
iniciou a tramitación administrativa precisa para executar determinadas obras para 
garantir un servizo de calidade, como paso previo á licitación da explotación do 
servizo. Logo de ter asinados os dous contratos de obra sobre a instalación, prevese 
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que nos vindeiros meses as obras estean rematadas, polo que procede realizar as 
actuacións preparatorias precisas para poder licitar a concesión do servizo. 
2ª Entre esas actuacións necesarias e previas á licitación se atopa como primeiro 
paso o establecemento do réxime xurídico do servizo de xeito que aclare 
expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola Administración 
respectiva como propia da mesma, determine o alcance das prestacións en favor do 
administrado e regule os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo 
relativos á prestación do servizo (artigo 284 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; LCSP en diante). 
3ª O Concello dotouse dun Regulamento regulador do servizo público da piscina 
municipal climatizada, denominado "Regulamento de réxime interno da piscina 
climatizada do Barco de Valdeorras". O Regulamento publicouse no B.O.P. de 
Ourense núm. 58 de 12 de marzo de 2010. 
O regulamento asumiu como propio o servizo declarándoo expresamente "servizo 
público" (artigo 3), determinou as prestacións que recibirían os usuarios e fixou 
aspectos de carácter xurídico e administrativos relativos á prestación do servizo. O 
que non estableceu foi o réxime económico do servizo no que se refire ao custo que 
para os administrados tería o uso do servizo público da piscina climatizada. Isto foi 
así por que no ano 2010 a fixación das tarifas podíase determinar mediante a oferta 
do licitador adxudicatario xa que se lle recoñecía unha natureza xurídica de prezo 
privado. As demais consideracións económicas fixábanse no anteproxecto, nos 
pregos técnicos e na oferta do adxudicatario que acompañaron a licitación. A día de 
hoxe a fixación das contraprestacións económicas que se establezan coactivamente 
para a utilización do servizo público polos usuarios, segundo o artigo 20 do Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e 267 da LCSP, terán a condición 
de prestacións patrimoniais de carácter público non tributario conforme ao previsto 
no artigo 31.3 da Constitución e se regularán mediante ordenanza. No caso que nos 
ocupa, a prestación económica esixida ten carácter coactivo xa que de feito existe 
un monopolio do servizo de piscina climatizada na área de influencia que xustifica 
a viabilidade do servizo, estando a piscina climatizada aberta ao público máis 
próxima fóra da comarca e mesmo da Comunidade Autónoma (piscina climatizada 
de Toral de los Vados). 
Polo tanto, faise preciso modificar o regulamento aínda que soamente sexa co 
obxecto de fixar as prestacións económicas que os usuarios do servizo terán que 
pagar para facer uso do mesmo para o caso de que o servizo se preste de forma 
indirecta mediante concesión de servizos e a tarifa sexa percibida polo 
concesionario. 
4ª Aproveitando a modificación preceptiva do regulamento proponse realizar 
determinadas correccións, actualizacións e melloras na redacción vixente 
aconselladas, por unha banda, pola normativa vixente que establece novas ou 
diferentes esixencias ás existentes no ano 2010 e, por outra banda, pola experiencia 
práctica do servizo que, tralo transcurso de 9 anos dende a súa implantación, 
demostra a necesidade de realizar pequenas modificacións na redacción de algúns 
artigos. 
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5ª Elaborouse un estudo de viabilidade económica do que se derivan as tarifas. 
6ª Levouse a cabo a tramitación preceptiva: publicidade e informacións públicas 
previas a someter a proposta ao Pleno da Corporación. 
 

De acordo co anterior, proponse que o Pleno da Corporación tras o correspondente 
ditame da comisión informativa acorde: 
 

Primeiro: Aprobar provisionalmente a modificación e derrogación do Regulamento 
de Réxime interno da piscina climatizada do Barco de Valdeorras publicado no 
B.O.P. núm. 58 do 12 de marzo do 2010, norma regulamentaria que pasa a 
denominarse "Ordenanza reguladora do servizo público municipal da piscina 
climatizada do Concello do Barco de Valdeorras e do seu regulamento de réxime 
interno" de acordo co seguinte: 
 

Exposición de motivos 
1.- O Concello presta dende o ano 2010 o servizo público da piscina municipal 
climatizada en réxime de xestión indirecta. O contrato de xestión do servizo foi 
resolto por mutuo acordo con efectos dende o 30 de xuño de 2018. O Concello 
iniciou a tramitación administrativa precisa para executar determinadas obras para 
garantir un servizo de calidade, como paso previo á licitación da explotación do 
servizo. Entre as actuacións necesarias e previas á licitación se atopa como 
primeiro paso o establecemento do réxime xurídico do servizo de xeito que aclare 
expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola Administración 
respectiva como propia da mesma, determine o alcance das prestacións en favor do 
administrado e regule os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo 
relativos á prestación do servizo (artigo 284 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;). 
O Concello dotouse dun Regulamento regulador do servizo público da piscina 
municipal climatizada, denominado "Regulamento de réxime interno da piscina 
climatizada do Barco de Valdeorras". O Regulamento publicouse no B.O.P. de 
Ourense núm. 58 de 12 de marzo de 2010. 
O regulamento asumiu como propio o servizo declarándoo expresamente "servizo 
público" (artigo 3), determinou as prestacións que recibirían os usuarios e fixou 
aspectos de carácter xurídico e administrativos relativos á prestación do servizo. O 
que non estableceu foi o réxime económico do servizo no que se refire ao custo que 
para os administrados tería o uso do servizo público da piscina climatizada. Isto foi 
así por que no ano 2010 a fixación das tarifas podíase determinar mediante a oferta 
do licitador adxudicatario xa que se lle recoñecía unha natureza xurídica de prezo 
privado. As demais consideracións económicas fixábanse no anteproxecto, nos 
pregos técnicos e na oferta do adxudicatario que acompañaron a licitación. A día de 
hoxe a fixación das contraprestacións económicas que se establezan coactivamente 
para a utilización do servizo público polos usuarios, segundo o artigo 20 do Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e 267 da LCSP, terán a condición 
de prestacións patrimoniais de carácter público non tributario conforme ao previsto 
no artigo 31.3 da Constitución e se regularán mediante ordenanza. No caso que nos 
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ocupa, a prestación económica esixida ten carácter coactivo xa que de feito existe 
un monopolio do servizo de piscina climatizada na área de influencia que xustifica 
a viabilidade do servizo, estando a piscina climatizada aberta ao público máis 
próxima fóra da comarca e mesmo da Comunidade Autónoma (piscina climatizada 
de Toral de los Vados). 
Polo tanto, o Concello ten a necesidade de preciso modificar o regulamento aínda 
que soamente sexa co obxecto de fixar as prestacións económicas que os usuarios 
do servizo terán que pagar para facer uso do mesmo para o caso de que o servizo se 
preste de forma indirecta mediante concesión de servizos e a tarifa sexa percibida 
polo concesionario. 
2.- Aproveitando a modificación preceptiva do regulamento, de acordo co principio 
de eficacia e e eficiencia, proponse realizar determinadas correccións, 
actualizacións e melloras na redacción vixente aconselladas, por unha banda, pola 
normativa vixente que establece novas ou diferentes esixencias ás existentes no ano 
2010 e, por outra banda, pola experiencia práctica do servizo que, tralo transcurso 
de 9 anos dende a súa implantación, demostra a necesidade de realizar pequenas 
modificacións na redacción de algúns artigos. 
3.- As circunstancias arriba transcritas fan conveniente a adopción dunha 
regulación adecuada ao marco normativo vixente, determinado mediante ordenanza 
as tarifas dos usuarios, regulando un novo réxime sancionador axustado ao Título 
XI da Lei 7/1985 e ordenar, simplificar e aclarar determinados aspectos da 
ordenanza. 
A base xurídica da elaboración e aprobación, no seu caso, da ordenanza en 
cuestión, atopa o seu antecedente, en primeiro lugar, na autonomía municipal 
acuñada pola nosa Carta Magna no seu artigo 137 e pola Carta Europea de 
Autonomía Local, en relación coas colectividades previstas nos artigos 140 e 141 
da nosa Constitución. 
O Principio de Seguridade Xurídica, e a súa efectiva realización, fan conveniente a 
plasmación dos extremos arriba referidos nun instrumento normativo como as 
Ordenanzas. 
A lexislación vixente esixe que para conseguir os obxectivos plantexados se leve a 
cabo a aprobación dunha ordenanza, polo que non se encontran alternativas á 
regulación regulamentaria. Ademais pretende. 
4.- A redacción desta regulación municipal busca simplificar e reducir trámites, en 
aplicación do principio de eficiencia. Esta iniciativa normativa pretende evitar as 
cargas administrativas innecesarias ou accesorias e racionalizar, na súa aplicación, 
a xestión dos recursos públicos. 
5.- Elaborouse un estudo de viabilidade económica do que se derivan as tarifas 
propostas. 
6.- Levouse a cabo a tramitación preceptiva en materia de transparencia: 
publicidade e informacións públicas previas esixidas pola Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e 
cumprirase durante o procedemento para a aprobación desta modificación coas 
esixencias do artigo 7 da Lei 19/1013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno. 
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1º Se modifican os artigos 1, 4, 5, 6, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 37, 39, 40, 46, 49, 
53, 54, 55, 56, 57, que quedan redactados como se reproduce de seguido: 
 

Artigo 1.- Obxecto e asunción da actividade como propia. 
O obxecto deste regulamento é determinar o alcance das prestacións do servizo 
público municipal da piscina climatizada, fixar os aspectos xurídicos, económicos e 
administrativos e regular os dereitos, as obrigas e as condicións nas que os usuarios 
poderán utilizar as instalacións creadas co fin de fomentar o deporte e a educación 
física e procurar o desenvolvemento integral da persoa, todo iso consonte coa 
normativa estatal e autonómica legalmente aplicable, así como coas directivas 
europeas que resulten de obrigado cumprimento. 
O Concello do Barco de Valdeorras asume expresamente como propio o servizo 
público municipal da piscina climatizada. 
Artigo 4.- Dereitos 
Teñen dereito a acceder e usar as instalacións deportivas, para os fins que lles son 
propios, tódalas persoas físicas, asociacións deportivas, clubs legalmente 
constituídos, entidades socio-sanitarias e centros educativos, co fin de practicar 
algún dos deportes contemplados no recinto, así como fomentar a educación física, 
sempre que se aboen as tarifas establecidas en cada caso e se dea cumprimento á 
normativa contida neste regulamento, cos condicionantes que se deriven, en caso 
de xestión indirecta, da oferta presentada polo concesionario. 
Con independencia do anteriormente expresado, deberase ter en conta que en 
ningún caso se permitirá a entrada dun número de usuarios superior á capacidade 
máxima permitida nas instalacións. 
O aforo máximo de utilización simultánea do vaso da piscina é de 100 persoas. 
Artigo 5.- Dereito de admisión. 
O Concello se reserva de forma exclusiva a potestade de prohibir o acceso ás 
instalacións aos usuarios, previo procedemento ao que se lle dará audiencia ao 
usuario, agás no suposto do último parágrafo deste artigo. 
No caso de que se impida o acceso ó recinto das instalacións a algunha persoa, ese 
impedimento será razoado e motivado, cabendo os recursos que, se é o caso, 
procedan, segundo a lexislación vixente. O procedemento iniciarase de oficio polo 
Concello e a prohibición exclusivamente poderá basearse na constatación de que a 
persoa tivera realizado algún dos feitos que se describen como falta grave ou moi 
grave nesta ordenanza ou na normativa estatal ou autonómica aplicable ás 
instalacións deportivas ou para o caso de que o usuario tivera cometido accións ou 
omisións dentro das instalacións que estean tipificadas como delito. A prohibición 
do acceso establecerase con independencia de que as condutas realizadas dean 
lugar ou non á imposición dunha sanción administrativa ou penal. No caso dos 
feitos realizados puideran ser cualificados como falta grave a prohibición de acceso 
será de seis meses, para o caso de que os feitos realizados se puideran ser 
cualificados como falta moi grave a prohibición poderá ser de un ata dous anos e 
para o caso de que a prohibición de acceso dunha acción ou omisión tipificadas 
como delito poderá ser de dous a catro anos. 
O persoal que prestando servizo nas instalacións teña indicios razoables de que 
algún usuario non se atopa en condicións físicas ou psíquicas para poder utilizar 
axeitadamente as instalacións poderá impedir o seu acceso e mesmo expulsar das 
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instalacións aos usuarios que non reúnan as condicións esixidas. Este mesmo 
persoal poderá expulsar das instalacións ás persoas que sexan sorprendidas no 
mesmo momento no que realicen as condutas que perturben a orde ou realicen 
accións que incumpran a normativa establecida nesta ordenanza. Para o caso de 
que o usuario, contra do criterio do persoal do servizo, insista en acceder ou 
permanecer nas instalacións, o persoal procederá a requirir o auxilio do Corpo da 
Policía Local do Concello do Barco de Valdeorras. Unha vez solucionada a 
incidencia procederá o responsable ou director da instalación a realizar un informe 
no que relate os feitos, informe que poñerá en coñecemento do Concello. 
Artigo 6.- Acceso. 
O acceso ás instalacións efectuarase polo lugar sinalado para o efecto dende a vía 
pública ou dende as demais instalacións deportivas. Con anterioridade ó acceso a 
calquera das instalacións, deberá adquirirse a entrada que acredite o pagamento do 
prezo establecido, ou ben exhibir o carné ou bono acreditativos. Queda prohibida a 
entrada de todo tipo de animais no recinto, coas excepcións recollidas la lexislación 
reguladora do acceso ao entorno de persoas con discapacidade acompañadas de 
cans de asistencia. Así mesmo, queda prohibida a entrada de mesas, cadeiras, 
coches de nenos e similares, os cales, se é o caso, quedarán na entrada, no lugar 
destinado para iso. 
Artigo 12.- Acceso gratuíto 
Terán acceso ás instalacións para o exercicio das súas funcións as seguintes 
persoas: 
- O concesionario do servizo. 
- Autoridades, funcionarios, técnicos sanitarios, farmacéuticos e similares que 
acudan no exercicio das súas funcións de vixilancia, control e asistencia. 
- Os subministradores de material consumible hixiénico-sanitario ou de calquera 
outro tipo, exclusivamente para realizar o seu traballo. 
Artigo 14.- Dereitos dos abonados. 
Os abonados terán os seguintes dereitos: 
1. A que se lles entregue o carné acreditativo. 
2. Ó acceso ás instalacións, sempre que non se realice nalgún recinto unha 
competición deportiva entre clubs que o impida. 
A estes efectos as reservas para competición deportiva non poderán superar o 
seguinte: 
-O máximo de horas diario de reserva será de 4 horas. 
-O número máximo de días á semana nas que se poderá reservar será de 3 días. 
-O máximo número de rúas de natación que se poden reservar será da metade das 
rúas da piscina. 
Excepcionalmente, cando exista interese público e se trate dunha competición de 
carácter oficial ou relevancia local ou superior á local, o Concello poderá autorizar 
que se aumente o máximo horario diario, o máximo de días á semana e o máximo 
de rúas de natación que se poida reservar tendo en conta que, como mínimo, se 
deberá respectar un mínimo de tres horas diarias de uso completo polos usuarios 
coa metade das rúas destinadas a baño libre. Para o caso de xestión indirecta tamén 
se requirirá a autorización do concesionario. 
3. A utilizar os vestiarios, servizos e duchas das instalacións, con motivo da 
práctica dalgún deporte no recinto deportivo. 
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4. En calquera caso, agás no suposto contemplado no último parágrafo do apartado 
2 deste artigo, sempre se dispoñerá do 50% das rúas da piscina para nado libre de 
abonados e usuarios sen abono con entrada puntual. Computaranse a estes efectos 
como rúas reservadas as reservadas para competición, as alugadas e tamén as que 
se dediquen a cursos de natación." 
Artigo 19.- Dereitos 
Os clubs e asociacións deportivas e as entidades sociosanitarias poderán facer uso 
das instalacións para a realización de adestramentos, competicións, encontros, 
exhibicións, tratamentos sanitarios, etc., en horarios que non interrompan o 
desenvolvemento normal das actividades deportivas polos usuarios. 
O Concello ou, de ser o caso, o concesionario, asignarán ás devanditas entidades os 
días e horas oportunos para o exercicio das actividades normais de adestramento e 
competicións, dentro do horario de funcionamento e sen causarlles prexuízo ós 
demais usuarios. 
Os clubs, asociacións deportivas e entidades sociosanitarias deberán solicitar a 
reserva das rúas que precisen da piscina tendo en conta que soamente se poderán 
autorizar para o caso de que se cumpra o seguinte: 
-O máximo de horas diario de reserva será de 4 horas. 
-O número máximo de días á semana nas que se poderá reservar será de 3 días. 
-O máximo número de rúas de natación que se poden reservar será da metade das 
rúas da piscina. 
- Computaranse a estes efectos como rúas reservadas as reservadas para 
competición, as alugadas e tamén as que se dediquen a cursos de natación e sempre 
se dispoñerá do 50% das rúas da piscina para nado libre de abonados e usuarios sen 
abono con entrada puntual. 
Artigo 20.- Acordos 
Para o caso de que o Concello xestione directamente o servizo poderá con aqueles 
clubs, asociacións ou entidades sociosanitarias existentes no municipio do Barco de 
Valdeorras ou que subscriban convenio para o efecto, acadar acordos específicos 
co Concello do Barco de Valdeorras, para o uso das instalacións sen prexuízo de 
que deberán abonar as cantidades que procedan. 
Artigo 23.- Definición 
Os centros educativos, previo acordo co xestor do servizo, poderán acceder ás 
instalacións deportivas sempre que o fagan durante o horario lectivo e 
acompañados dun profesor ou dunha persoa maior de idade a quen se lle 
encomende o seu control e vixilancia, que será responsable dos asistentes menores 
de idade. O importe das contías polo uso das instalacións polos centros educativos 
determinarase en función do número de rúas de reserva ou aluguer. 
Artigo 24.- Requisitos 
Coa antelación necesaria ó comezo das competicións deportivas a dirección do 
servizo formulará a solicitude de reservas de horario e días para a práctica de 
deportes. O alumnado estará identificado por unha relación que aportará a persoa 
responsable. 
Artigo 26.- Actividades especiais. 
Entenderase por actividades especiais aquelas organizadas por entidades, clubs e 
asociacións diversas debidamente constituídas. As devanditas actividades deberán 
ser solicitadas polo propio colectivo organizador con, polo menos, 15 días de 
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antelación. Unha vez autorizada a actividade polo Concello o grupo participante 
accederá ás instalacións, logo de facilitar: 
- Relación de participantes. - Relación de monitores. - Relación de responsables. - 
Copia das licenzas federativas, no seu caso. 
No devandito caso, os participantes quedarán obrigados a presentar a acreditación 
antes de acceder á instalación. Os monitores serán responsables de que os seus 
alumnos cumpran coas obrigas e normativas xerais. Os participantes nas devanditas 
actividades non poderán facer uso da instalación sen a presenza daqueles ou dos 
responsables autorizados. As devanditas actividades axustaranse ós horarios e fins 
establecidos polo Concello. En caso contrario, será preceptiva unha autorización 
expresa. 
As actividades especiais exclusivamente poderán realizarse para o caso de que a 
xestión do servizo sexa directa. 
Artigo 37.- Utilización. 
Calquera usuario das instalacións deportivas poderá facer uso dos vestiarios 
asignados ao seu sexo, co fin de vestir a roupa deportiva precisa para practicar o 
deporte requirido. 
Os usuarios menores de 6 anos accederán ao vestiario asignado ao sexo da persoa 
maior de idade coa que accedan ás instalacións. 
De conformidade coa opinión maioritaria da comunidade médica as persoas 
transexuais e intersexuais poderán acceder aos vestiarios do xénero que 
corresponda á súa identidade de xénero interior. 
Así mesmo, existirá un lugar para gardar a roupa e demais obxectos persoais dos 
usuarios das instalacións. Os usuarios serán igualmente responsables da custodia da 
chave desta, e deberán aboar a cantidade que se determine pola súa reposición. As 
devanditas chaves non poderán sacarse das instalacións deportivas. Os asistentes ás 
instalacións, unha vez aboado o importe da entrada ou exhibido o carné de usuario, 
deben depositar a roupa, obxectos, etc.. nos lugares destinados, custodiando a 
chave ata que obteñan novamente o depositado no despacho de billetes. Os 
vestiarios e duchas utilizaranse co fin que lle son propios polos usuarios que o 
desexen, utilizando a maior dilixencia posible co fin de obter a súa boa 
conservación. Os usuarios estarán obrigados a repoñer ó seu mesmo estado os 
danos que produzan nas instalacións e equipamentos deportivos. 
Artigo 39.- Obxectos perdidos. 
Os obxectos que extravíen os usuarios e sexan localizados por algunha persoa, 
deberán serlles entregados ó encargado das instalacións, quen o comunicará ós 
usuarios por medio do equipo de megafonía, para que o que acredite ser o seu 
titular poida recobrar o obxecto perdido. Os obxectos serán almacenados durante 
un período prudencial e serán entregados á custodia da Alcaldía, mediante a súa 
entrega á policía local e procederase a dar cumprimento ao previsto na lexislación 
vixente para os obxectos perdidos. 
Artigo 40.- Organización. 
O xestor do servizo público poderá organizar cursos deportivos de todas aquelas 
actividades que demanden os abonados en cantidade suficiente para garantir a 
viabilidade do curso, sempre que teñan cabida na infraestrutura das instalacións. Os 
cursos terán unha duración predeterminada e organizaranse tantos grupos como 
sexan precisos para a correcta realización do curso, dentro dos límites que as 
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propias instalacións impoñen, para o que o monitor sinalará os integrantes de cada 
grupo. Os cursos realizaranse en horarios compatibles coa maioría de usuarios, 
sempre que non restrinxan a utilización das instalacións polos usuarios que teñan 
realizadas as reservas no momento de convocarse o curso. O máximo número de 
rúas de natación que se poden reservar para cursos será da metade das rúas da 
piscina, sendo obrigado que a outra metade estea dispoñible para o nado libre. 
Artigo 46.- Obrigas. 
Os usuarios, tanto individuais como colectivos, deberán cumprir as seguintes 
obrigas e normas de utilización: 
a) Obrigas: 
- Utilizar as instalacións, servizos e equipamento con bo trato e uso correcto. 
- Comunicarlles ós empregados das instalacións as anomalías de funcionamento, 
roturas, deficiencias ou incumprimento do disposto neste regulamento. 
- Gardar o debido respecto ós demais usuarios, comportándose adecuadamente para 
a boa convivencia. 
- Cumprir as instrucións do persoal encargado das instalacións. 
- O respecto ós empregados das instalacións será en todo momento obrigado, 
atendendo correctamente ás súas indicacións. 
- Identificarse cando llo soliciten os empregados. 
- Pagar as tarifas que corresponda ó uso das instalacións. 
- Presentar para o correspondente control o documento que permita a entrada nas 
instalacións. 
- Cumprir o estipulado na normativa para o acceso ás instalacións nas diferentes 
actividades. 
b) Normas de utilización: 
- Antes de entrar á instalación pasarase obrigatoriamente pola oficina de recepción 
e identificarse correctamente. 
- Os menores de 12 anos deberán ir acompañados por persoas adultas. 
- Non se debe introducir, na zona de piscina, envases, comidas nin bebidas. 
- Antes de entrar na auga deberase facer uso das duchas. 
- Non está permitido fumar dentro do recinto da piscina, nin nos vestiarios, nin nas 
salas onde se desenvolvan as actividades, nin comer ou beber na zona de praia 
reservada ós bañistas. 
- Para evitar atascos na depuradora e aumentar a hixiene da auga, deberase utilizar 
gorro de baño. 
- Dentro da nave da piscina poderase estar en traxe de baño ou en roupa deportiva, 
utilizando chancletas ou calzado de baño con sola limpa. 
-Queda prohibido a entrada na zona de baño con calzado de rúa. 
- Débense evitar os xogos perigosos e violentos, e cesar de realizar as actividades 
que poidan ser perigosas ou violentas cando o persoal do servizo o indique. 
- Os usuarios axustaranse ós horarios e itinerarios establecidos. 
- Non se permite a realización de exercicios de apneas, salvo aqueles levados a 
cabo en cursos especializados e con autorización expresa. 
- Será obrigatorio depositar nos despachos de billetes as pezas de vestir e demais 
efectos persoais. 
- Unha vez terminada a actividade, os usuarios abandonarán as instalacións nun 
tempo razoable, nunca superior a 20 minutos. 



 
 
 

 
 

11 
 

- Para o caso de padecer algunha enfermidade infectocontaxiosa evitarase o uso da 
instalación. 
- Os lixos e outros desperdicios botaranse nas papeleiras e recipientes destinados 
para o efecto.". 
Artigo 49.- Acompañantes. 
Os acompañantes dos usuarios non poderán acceder ó interior da nave da piscina 
nin ós vestiarios. Permitirase a entrada de acompañantes ós vestiarios nos casos de 
usuarios menores de 6 anos de idade cando vaian a realizar cursos e daqueles que 
presenten dificultades motoras e sexa imprescindible axuda para vestirse e espirse. 
No caso de menores de 6 anos o vestiario a utilizar será o que corresponda ao sexo 
do acompañante. 
En casos excepcionais e mediante autorización expresa, os acompañantes poderán 
acceder ó interior da nave de piscina para axudar a aqueles usuarios impedidos a 
entrar na lámina de auga. Neste suposto, os acompañantes utilizarán roupa e 
chancletas ou calzado de baño limpo. En competicións deportivas autorizadas, o 
acceso ó interior das piscinas será libre, salvo eventos especiais, cualificados así 
polo concello ou concesionario. Os acompañantes disporán, na medida dos 
recursos dispoñibles, de zonas de estancias debidamente protexidas das 
inclemencias do tempo, ata a saída dos usuarios acompañados. 
Artigo 53.- Infraccións. 
Poderán ser sancionadas as persoas que cometan as infraccións tipificadas nos 
apartados seguintes deste artigo. 
1. Serán infraccións moi graves: 
a) Unha perturbación relevante da convivencia que afecte de maneira grave, 
inmediata e directa á tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lexítimos doutras 
persoas, ao normal desenvolvemento de actividades de toda clase conformes coa 
normativa aplicable ou á salubridade ou ornato públicos, sempre que se trate de 
condutas non subsumibles nos tipos previstos no capítulo IV da Lei 1/1992, do 21 
de febreiro, de Protección da Seguridade Cidadá. Neste tipo inclúese: 
-O tráfico ou consumo de sustancias estupefacientes nas instalacións. 
-Realización de actos deshonestos nas instalacións. 
-Realizar malos tratos de palabra e obra ó persoal dás instalacións e responsables 
destas. 
-Promover ou participar altercados con calquera persoa nas instalacións. 
-Facer uso de medios de gravación de imaxe ou son dentro dás instalacións, agás 
expresa autorización do xestor do servizo. Esta autorización en ningún caso 
afectará as zonas de vestiarios. 
b) O impedimento ou a grave e relevante obstrución ao normal funcionamento do 
servizo público. Entenderase por impedimento aquel comportamento ou actuación 
que esixa ou do que se derive o peche temporal das instalacións, aínda cando 
soamente sexa por breve espazo de tempo. Por grave e relevante obstrución 
entenderase aquela actuación ou comportamento do que se derive a cancelación 
dalgunha das actividades programadas nas instalacións e que non esixa o peche 
temporal das mesmas así como os supostos nos que o usuario se negue a abandonar 
as instalacións á hora do peche ou cando sexa cominado polo persoal que presta 
servizo nas instalacións para abandonalas e non obedeza a dito persoal, sendo 
preciso solicitar o auxilio dos Corpos e forzas de seguridade do Estado. 
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c) O impedimento do uso das instalacións por outra ou outras persoas con dereito á 
súa utilización. 
d) Os actos de deterioración grave e relevante das instalacións, equipamentos, 
infraestruturas e os seus elementos, sexan sobre mobles ou sobre o inmoble, non 
derivados de alteracións da seguridade cidadá. A estes efectos enténdese por acto 
de deterioración grave e relevante calquera deterioración cuxa reparación ou 
reposición sexa valorada nun importe igual ou superior a 3.000 euros. 
e) A reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha infracción grave 
cando así fose declarado por resolución firme en vía administrativa. 
2. Serán infraccións graves. 
a) A perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio dos dereitos 
doutras persoas ou actividades non tipificadas como falta moi grave nin leve. 
b) A perturbación causada á salubridade ou ornato públicos por introducir e 
consumir bebidas alcohólicas ou fumar nas instalacións, utilizar o vestiario 
reservado a outro sexo e aquelas perturbacións na salubridade ou ornato públicos 
non tipificadas como falta moi grave ou leve. 
c) Perturbación ocasionada no uso do servizo ou do espazo público por parte das 
persoas con dereito a utilizalos por negativa a exhibir o documento de 
identificación específica ou o documento que permita a entrada nas instalacións ó 
persoal de control cando sexa requirido, por facilitar o acceso a persoas sen dereito 
a acceder á instalación, realizar actividades fóra do horario específico, non atender 
as indicacións e ordes dadas polos responsables do servizo ou calquera 
perturbación ocasionada no uso do servizo público por parte das persoas con 
dereito a utilizalos que non estea tipificada como falta moi grave ou leve. 
d) Perturbación ocasionada no normal funcionamento dun servizo público non 
tipificada como falta moi grave ou leve así como a entrada na instalación sen a 
obrigada presentación e control do documento de identificación ou documento que 
permita a entrada nas instalacións ou acceder ás actividades específicas sen abonar 
a contía que corresponda. 
e) Danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacións ou elementos 
do espazo e servizo público cando a reparación ou reposición sexa valorada nun 
importe igual ou superior a 1500 euros e inferior aos 3.000 euros. 
f) A reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha infracción leve 
cando así fose declarado por resolución firme en vía administrativa. 
3. Serán infraccións leves: 
1. Calquera incumprimento das previsións desta norma, e de forma especial: 
-A perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio dos dereitos 
doutras persoas ou actividades non tipificada como falta moi grave nin grave. 
-A perturbación causada á salubridade ou ornato públicos non tipificada como moi 
grave ou grave. 
-A perturbación ocasionada no uso dun servizo ou dun espazo público por parte das 
persoas con dereito a utilizalos non tipificada como moi grave ou grave. 
-A perturbación ocasionada no normal funcionamento dun servizo público non 
tipificada como moi grave ou grave. 
-Os danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacións ou 
elementos dun servizo ou dun espazo público non tipificada como moi grave ou 
grave. 
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Artigo 54.- Prescrición das infraccións. 
As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e as 
leves aos seis meses; as sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos 
tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves 
ao ano. 
Artigo 55.- Sancións. 
Pola comisión de infraccións moi graves: 3.000 euros. 
Pola comisión de infraccións graves: de 750 euros ata 1.500 euros. 
Pola comisión de infraccións leves: de 100 euros ata 750 euros. 
Artigo 56.- Procedemento sancionador. 
A imposición de sancións efectuarase mediante expediente administrativo no que, 
en todo caso, daráselle audiencia ó interesado antes de ditarse o acordo que 
corresponda. 
O expediente iniciarase polo órgano municipal competente como consecuencia da 
denuncia presentada por calquera usuario ou polo persoal encargado das 
instalacións ante a dirección destas, que emitirá informe ao respecto. 
As sancións por infraccións serán impostas polo órgano competente da 
Administración municipal. 
O procedemento sancionador será ou previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, respectando 
os principios contidos na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público. 
Artigo 57.- Recursos. 
Contra a sanción imposta e sen prexuízo das accións civís ou penais que puidesen 
corresponder, poderán interporse as reclamacións ou recursos oportunos, conforme 
ó establecido na lexislación aplicable. 
2º Introdúcese o seguinte capítulo XIII: 
"Capítulo XIII: Prestacións patrimoniais de carácter público non tributario pola 
prestación do servizo en réxime de concesión de servizos. 
Artigo 58.- As tarifas dos abonados. 
Para facer uso do servizo público regulado nesta ordenanza en réxime de abonado 
os usuarios deberán pagar as seguintes tarifas: 
a) Matrícula: A matrícula é a prestación patrimonial previa que é preciso pagar 
polos usuarios para adquirir a condición de abonados. Pagarase cada vez que se 
dean de alta no servizo. A súa contía ascende a 16,45 euros máis o I.V.E. que 
corresponda. 
b) Cota de mantemento: Para o caso de que a persoa ou a totalidade das persoas 
incluídas nun bono non vaian a facer uso do servizo durante un mes concreto 
poderá optar por pagar a cota de mantemento, manténdose así de alta no servizo, 
sen necesidade de realizar unha nova matrícula, en vez do importe do bono que 
corresponda. Neste caso non poderá acceder durante o mes de mantemento como 
abonado ao servizo. A tarifa da cota de mantemento ascende á cantidade 8,18 euros 
máis o I.V.E. que corresponda por mes no caso dos bonos individuais e 8,18 euros 
máis o I.V.E. que corresponda por mes e por persoa maior de idade no caso dos 
bonos que inclúan a máis dunha persoa maior de idade. Para poder acollerse á cota 
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de mantemento deberán comunicalo ao xestor do servizo antes do comezo do mes 
que corresponda. 
c) Bono individual: Permite, durante un mes, ós usuarios en idades comprendidas 
dende os 22 aos 60 anos facer uso da condición de abonado sen incluír no seu 
abono a ningunha outra persoa. 
A tarifa mensual que deberán pagar ascende á cantidade de 22,23 euros máis o 
I.V.E. que corresponda . 
d) Bono individual maiores: Permite, durante un mes, ós usuarios de 60 ou máis 
anos facer uso da condición de abonado sen incluír no seu abono a ningunha outra 
persoa. A tarifa mensual que deberán pagar ascende á cantidade de 18,93 euros 
mais o I.V.E. que corresponda. 
e) Bono individual xoves: Permite, durante un mes, ós usuarios en idades 
comprendidas dende os 12 aos 21 anos facer uso da condición de abonado sen 
incluír no seu abono a ningunha outra persoa. A tarifa mensual que deberán pagar 
ascende á cantidade de 18,93 euros mais o I.V.E. que corresponda. 
f) Bono mañá individual. Permite, durante un mes, ós usuarios facer uso da 
condición de abonado soamente en horario de mañá (de apertura a 14:00 horas) sen 
incluír no seu abono a ningunha outra persoa. A tarifa mensual que deberán pagar 
ascende á cantidade de 18,93 euros mais o I.V.E. que corresponda. 
g) Bono convivencia ou familiar: Permite, durante un mes, a todos os usuarios 
incluídos no bono facer uso da condición de abonado. A tarifa mensual que se 
deberá pagar por cada usuario é a seguinte: 
O titular maior de idade do bono: 22,23 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
Os cotitulares maiores de idade do bono membros da unidade familiar ou de 
convivencia: 
11,65 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
Menores de idade da unidade de convivencia ata os 5 anos: gratuíto. 
Menores de idade con 6 anos cumpridos e que non alcancen os 18 anos: 8,18 mais 
o I.V.E. que corresponda. 
Terceiro ou máis menores de idade con 6 anos cumpridos e non alcancen os 18 
anos: gratuíto. 
Para acreditar a unidade de convivencia ou familiar precisarase presentar a 
documentación acreditativa da convivencia ou do parentesco en liña recta ata 
segundo grao consanguíneo ou en liña colateral relación tío-sobriño, caso no que o 
sobriño deberá ser menor de idade. 
Así poderase acreditar mediante calquera método válido en dereito como pode ser 
para a convivencia co empadroamento na mesma residencia e para o parentesco 
mediante o libro de familia ou documentación acreditativa da filiación. 
h) Bono convivencia ou familiar maiores: Permite, durante un mes, a todos os 
usuarios incluídos no bono facer uso da condición de abonado. Poderán acceder a 
este bono os usuarios que reúnan as características esixidas do bono maior 
individual e pretendan incluír a unha segunda persoa que reúna as mesmas 
características e que pertenza a súa unidade familiar ou de convivencia. A 
prestación mensual a pagar fíxase en 18,93 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
A acreditación da unidade familiar ou de convivencia realizarase de acordo co que 
sinala a letra anterior. 
Artigo 59.- As tarifas dos usuarios individuais non abonados. 
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Os usuarios que pretendan facer uso do servizo público regulado nesta ordenanza 
sen adquirir a condición de abonado deberán realizar o pagamento, segundo 
proceda, da tarifa pola entrada individual: 
-Entrada xeral: 4,12 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
-Entrada infantil (ata os 5 anos incluídos): 2,47 mais o I.V.E. que corresponda. 
-Entrada xeral reducida, destinada a persoas con discapacidade legalmente 
recoñecida: 
2,47 € mais o I.V.E. que corresponda. 
A entrada individual dá dereito a facer uso do servizo público regulado nesta 
ordenanza durante unha hora e media. Para o caso de que transcorrido este tempo o 
usuario permaneza nas instalacións terá que abonar unha nova entrada. 
Artigo 60.- Os cursos de natación e as súas tarifas. 
Os cursos de natación serán trimestrais. As persoas que queiran asistir aos cursos 
que se impartan neste servicio público deberán realizar o pago das tarifas que se 
reproducen de seguido para cada curso, distinguindo entre abonados e non 
abonados. Tamén se especifica de seguido o número de sesións á semana para cada 
curso e a duración mínima de cada sesión: 
 
Nome do curso Número de 

sesións por 
semana 

Duración 
mínima da 
sesión 

Tarifa 
trimestral a 
pagar por cada 
usuario 
abonado sen 
incluír o I.V.E. 
 

Tarifa trimestral 
a pagar por cada 
usuario non 
abonado sen 
incluír o I.V.E. 
 

Natación Dúas Corenta e cinco 
minutos 

51,73 103,46 

Natación escolar Unha Corenta e cinco 
minutos 

29,11 58,22 

Natación bebés Unha Trinta minutos 35,55 71,10 

Natación 
terapéutica 

Dúas Corenta e cinco 
minutos 

54,99 109,98 

  
Artigo 61. As tarifas polo aluguer ou reserva de rúa por clubs, asociacións 
deportivas, centros educativos e entidades socio-sanitarias. 
As rúas da piscina municipal poderán ser alugadas por clubs, asociacións 
deportivas, centros educativos e entidades socio-sanitarias. 
Fíxase a tarifa polo aluguer de cada unha das rúas da piscina municipal durante 
unha hora na cantidade de 8,55 máis o I.V.E. que corresponda. A entidade que a 
alugue será a que faga uso da rúa sen posibilidade de alugar o seu uso a unha 
terceira persoa. 
Ao marxe da tarifa do aluguer será preciso, para o acceso ao servizo público, o 
pagamento da que corresponda entrada individual por cada un dos usuarios ou a 
presentación do abono que corresponda. 
Artigo 62. Os campamentos e as súas tarifas. 
1. Os campamentos son actividades de convivencia que se realizarán dentro da 
instalación, principalmente na piscina, tendo como obxectivo a natación, diferentes 
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deportes e actividades deportivas, con fins educativos, deportivos e de formación 
da persoa, dirixida por monitores e que terá como destinatarios a nenos e novos. 
O seu desenvolvemento será nas tempadas de vacacións da educación formal e 
ordinaria (verán, Nadal, Semana Santa), e a súa duración será semanal (de luns a 
venres) en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
2. Fíxase a tarifa a abonar por cada usuario por cada campamento en 24,79 euros e 
49,58 euros máis o I.V.E. que corresponda segundo sexa abonado ou non abonado. 
Artigo 63.- Os talleres e as súas tarifas. 
1. Taller tipo A): 
Son programas específicos que se desenvolverán puntualmente utilizando a piscina, 
tendo como obxectivo a natación en calquera dos fins da mesma (deportivo, 
terapéutico, preventivo, rehabilitador etc.). A duración de cada taller será de dúas 
horas, e estará dirixido por monitores especialistas. Fíxase a tarifa a abonar por 
cada usuario por cada taller tipo A) en 7,45 euros e 14,90 euros máis o I.V.E. que 
corresponda segundo sexa abonado ou non abonado. 
2. Taller tipo B). 
Son programas específicos que se desenvolverán utilizando calquera das 
instalacións do edificio, sendo o seu obxectivo calquera relacionado co deporte e 
saúde da poboación (deportivo, terapéutico, preventivo, rehabilitador etc.). Están 
excluídos do concepto de taller os cursos de natación do artigo 60 desta ordenanza. 
A duración do taller será definida polo concesionario. O número de sesións 
mínimas serán de 4 sesións. 
Fíxase a tarifa a abonar mensualmente por cada usuario por cada taller tipo B en 
14,90 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
Aos talleres tipo B soamente poderán acceder os usuarios abonados. 
Artigo 64.- O adestramento persoal e a súa tarifa. 
1. O adestramento persoal é a realización dunha avaliación e entrevista 
individualizada para obter, motivar, educar e desenvolver un programa de exercicio 
seguro e efectivo, de acordo ao estado de saúde, capacidade, necesidades e metas 
do usuario. 
2. Fíxase a tarifa a abonar por usuario por cada sesión de 60 minutos de 
adestramento persoal en 24,79 euros máis o I.V.E. que corresponda." 
3º Se derrogan os artigos 27 e 48. 
SEGUNDO: Someter este acordo a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo mínimo de trinta días hábiles para a presentación de 
reclamacións e suxestións con inserción do anuncio de exposición no B.O.P. de 
Ourense. O texto expoñerase no taboleiro de anuncios dixital e no portal de 
transparencia deste Concello aloxados na súa sede electrónica. 
TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións  entenderase de forma 
definitiva adoptado o acordo de aprobación, ata entón provisional, e procederase a 
publicar o texto íntegro da modificación no BOP de Ourense.". 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase de aprobar 
inicialmente a ordenanza reguladora do servizo público municipal da piscina 
climatizada, como xa se indicou pola Secretaría, que ata agora había un 
regulamento e que cre que procede máis que ter un regulamento é ter unha 
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ordenanza na que se inclúan unha serie de normas, como acceso, aforo, usos 
das instalacións, dereito de admisión, etc., así como as tarifas que van rexer 
para a nova concesión, que será por uns cinco anos. Di que sobre esas taxas 
xa se comentou na Comisión, que os prezos que había ata o de agora son do 
ano 2011 que nunca foron actualizados, aínda que estaba prevista a súa 
actualización polo menos no IPC, e de seguido fai unha explicación da nova 
proposta dos prezos ou taxas e dos novos abonos, incidindo en que pode 
haber casos no que o custo sexa maior coa nova proposta pero que agora o 
acceso a todas as instalacións e actividades é total e antes non o era. Remata 
dicindo o sr concelleiro que con esta nova proposta as tarifas baixan 
practicamente todas menos a entrada individual e entende que non era 
lóxico que se estivera a pagar unha contía tan baixa comparada con outras 
piscinas doutras vilas de Galicia. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que con esta ordenanza actualízase o prezo para 
favorecer a concesión da piscina, que sempre se opuxo á privatización da 
piscina sobre todo porque o arranxo da piscina vai supoñer uns 500.000€ e 
por riba se vai a subvencionar á empresa cuns 100.000€ anuais polo que nos 
cinco anos serán outro medio millón de euros, que van saír das arcas 
públicas dos impostos dos veciños do Barco. Prosegue dicindo que a 
anterior concesionaria pagaba anualmente un canon e con iso se reparaban 
as deficiencias da piscina e agora non se fala nada diso, que a proposta son 
12 traballadores cuns costes salariais de 200.000€ que vai pagar o Concello, 
que pensa que é mellor que non se xestione externamente a piscina e que o 
Concello asuma directamente a xestión da piscina ou ben que se faga unha 
empresa participada polo Concello onde o Concello sexa socio maioritario 
para dirixila, que pensa que con esa idea se poden abaratar os prezos dos 
usuarios e por riba aforraríanse 100.000€ ó ano e 500.000€ durante os cinco 
anos de duración da concesión. Remata dicindo que non se opón á 
actualización das tarifas pero si que se van a abster na votación por 
externalizar a xestión da piscina, e que seguiran avogando porque a piscina 
sexa un servizo máis do Concello, feito e xestionado polo Concello, como 
outros moitos dos servizos que hai no Concello que repercuten en beneficio 
dos veciños. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que ao seu Grupo en relación coa piscina 
gustaríalle retomar o tema dende o principio. Di que a piscina recepcionouse 
no ano 2010 e no ano 2013 empezou a haber inconvenientes, sen embargo o 
Concello nunca solicitou reclamación desas deficiencias á empresa que 
realizara as obras, e que sempre que se trouxo ao Pleno este tema o señor 
Alcalde comprometeuse explicitamente a realizar esas reclamacións, que de 
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feito dixo que non había conseguido reunir suficiente documentación, o que 
lle parece incrible despois de tantos anos, e que a estaba reunindo para levar 
adiante a reclamación, e que a día de hoxe segue sen facerse nada e que ao 
seu Grupo lle parece que se lle está enganado con este tema, e non só ao seu 
Grupo senón  tamén co pobo, e que isto repercute negativamente nas arcas 
do Concello. Di a concelleira que o concelleiro señor García Yáñez fala de 
500.000€ e que eles valoran en 300.000€ os gastos de arranxos da piscina 
que debería ter asumidos a empresa construtora que fixo mal o traballo, que 
pensa que lles mentiron dende o principio no tema dos prazos e que neste 
momento o último prazo dado, o de outubro de 2019, non está segura de que 
sexa unha realidade. Di a señora Aguado García que quere que quede moi 
claro que o seu Grupo quere a piscina aberta e para poder utilizala, que si se 
vai a ter pechada dous meses enténdese que é para arranxar as deficiencias 
pero que si se vai a pechar ano e medio houbéselle gustado que se atendese 
a outras reivindicacións que tiñan os usuarios ou os clubs de natación. Di a 
voceira que en relación co bono familiar non lle parece razoable que os 
costes sexan menores para todos menos para as familias, que lle gustaría que 
se revisara, que tamén nalgún punto do estudo de viabilidade, na páxina 43, 
se fala dun posible canon e que entende que non vai a haber ningún canon, 
que quixera que llo aclararan pois pensa que é un erro. Afirma a concelleira 
que no estudo se fala duns gastos para aparatos de fitness duns 36.000€ e 
sorpréndelle porque tiña entendido que as máquinas e o material estaban en 
bo estado polo que non facía falta facer novas inversións, que tamén no 
estudo de viabilidade fálase do TIR que basicamente son os posible 
beneficios que se prevén, e neses posibles beneficios fálase duns 36.000€ ó 
longo dos cinco anos e que o seu Grupo non lle parece que iso sexa atractivo 
para ningunha empresa, pois tería uns gastos de mantemento de xestión de 
200.000€ para un posible beneficio de 36.000€, e que ó final todo o tema da 
piscina segue parecéndolles que está envolto nunha serie de datos moi 
difusos que non son cribles nin viables. Remata dicindo a voceira que todo 
parecería máis aceptable si se vira que hai un plan para mellorar a 
utilización da piscina, pero si o último concesionario falaba de 300 
abonados e agora se fala de que se necesitan 900 usuarios para conseguir 
eses supostos beneficios e non se ve que dende o Concello se propoña 
ningunha actuación ou captación, o seu Grupo pensa que a piscina segue a 
ser un problema. 
 
Di o señor Alonso Araujo que sobre o dito polo voceiro do Grupo Mixto ten 
que dicir que as taxas hai que actualizalas pois son do ano 2011 e dende ese 
ano ata o actual o IPC subiu un 8%, e que con respecto á subvención que 
inicialmente se vai a aportar na nova concesión son 100.000€ máximos, que 
se prevé que non sexan eses 100.000€ pois o normal que o que licite baixe 
esa aportación pois segundo sexa a baixada terá unha puntuación maior ou 
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menor. Di o concelleiro que con respecto ao exposto pola voceira do P.P., 
engade que a pretensión fundamental do Grupo de Goberno é que a piscina 
funcione, que de feito o estudo de viabilidade encargóuselle a unha empresa 
especializada niso, e que hai que esperar a que sexa a empresa adxudicataria 
a que sinale o camiño a seguir para chegar a eses usuarios que ten que ter a 
piscina para que funcione, que dende logo canto máis usuarios capte máis 
beneficios vai ter. 
 
Concédeselle a palabra ao señor García Yáñez quen di que todo sabemos 
que en todos os concursos as empresas se poñen de acordo para poñer o tipo 
de baixa, que por exemplo se están descubrindo como se facían as autopistas 
entre tres ou catro empresas que se poñían de acordo, que segue defendendo 
que non hai que esperar a TIR que esa taxa sería un beneficio para o 
Concello cunha xestión pública e municipal, que o que non lle parece ben é 
o que dixo a voceira do PP no sentido de que o Concello si dá a piscina por 
riba non vai a facer o traballo de promoción que iso terá que facelo a propia 
empresa. 
 
Fai uso da palabra a señora Aguado García quen di que ela mantén a súa 
postura, que non pretende que o Concello lle faga o traballo á empresa 
concesionaria que o que pretende é que a piscina sexa viable, que non serve 
de nada ter unha concesionaria, como a que se tivo, que ó final deixou un 
montón de problemas na piscina e que si realmente o Concello vai poñer a 
cantidade de euros que sexa necesaria non está facendo o traballo aos 
demais se promociona a piscina se non que  o que faría é axudar a que ese 
servizo público funcione, coste menos cartos e sexa máis rendible para os 
veciños do Barco. Afirma a voceira que por suposto que ela tamén quere 
que sexa viable o servizo pero que o que reclama é que se explique porqué 
tendo durante todos estes anos a posibilidade de reclamar un diñeiro que 
podería servir para emendar as deficiencias da piscina non se fixo e sobre 
todo cando se prometeu facelo, posto que nun Pleno supeditouse o voto a 
favor do seu Grupo en función de que iso se fixese e que ela non discute que 
o estudo de viabilidade sexa mellor ou peor porque se trata dun documento 
de orde técnico. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Alonso Araujo que sinala que a postura do 
Equipo de Goberno é a de facer esa reclamación, que antes se tiñan informes 
que falaban de posibilidades e que agora hai datos fidedignos e vanse a ter 
informes reais dos directores de obra, tanto das instalacións como da obra 
civil e que eses informes permiten pechar todo o círculo e poder presentar 
unha reclamación completa a quen proceda, con datos concretos de como 
estaba executada a obra. 
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Di a señora Aguado García que insiste en que, dependendo do tipo de 
responsabilidade que logo se puidera entender que habería xuridicamente, o 
prazo vaise acortando, que ela insta unha vez máis a que se aproveiten estes 
poucos meses que quedan.     
    
            
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 Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo), adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Aprobar provisionalmente a modificación e derrogación do 
Regulamento de Réxime interno da piscina climatizada do Barco de 
Valdeorras publicado no B.O.P. núm. 58 do 12 de marzo do 2010, 
norma regulamentaria que pasa a denominarse "Ordenanza 
reguladora do servizo público municipal da piscina climatizada do 
Concello do Barco de Valdeorras e do seu regulamento de réxime 
interno" de acordo co seguinte: 
 

Exposición de motivos 
1.- O Concello presta dende o ano 2010 o servizo público da piscina 
municipal climatizada en réxime de xestión indirecta. O contrato de 
xestión do servizo foi resolto por mutuo acordo con efectos dende o 30 
de xuño de 2018. O Concello iniciou a tramitación administrativa 
precisa para executar determinadas obras para garantir un servizo de 
calidade, como paso previo á licitación da explotación do servizo. Entre 
as actuacións necesarias e previas á licitación se atopa como primeiro 
paso o establecemento do réxime xurídico do servizo de xeito que aclare 
expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola 
Administración respectiva como propia da mesma, determine o alcance 
das prestacións en favor do administrado e regule os aspectos de 
carácter xurídico, económico e administrativo relativos á prestación do 
servizo (artigo 284 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;). 
O Concello dotouse dun Regulamento regulador do servizo público da 
piscina municipal climatizada, denominado "Regulamento de réxime 
interno da piscina climatizada do Barco de Valdeorras". O 
Regulamento publicouse no B.O.P. de Ourense núm. 58 de 12 de marzo 
de 2010. 
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O regulamento asumiu como propio o servizo declarándoo 
expresamente "servizo público" (artigo 3), determinou as prestacións 
que recibirían os usuarios e fixou aspectos de carácter xurídico e 
administrativos relativos á prestación do servizo. O que non estableceu 
foi o réxime económico do servizo no que se refire ao custo que para os 
administrados tería o uso do servizo público da piscina climatizada. Isto 
foi así por que no ano 2010 a fixación das tarifas podíase determinar 
mediante a oferta do licitador adxudicatario xa que se lle recoñecía 
unha natureza xurídica de prezo privado. As demais consideracións 
económicas fixábanse no anteproxecto, nos pregos técnicos e na oferta 
do adxudicatario que acompañaron a licitación. A día de hoxe a 
fixación das contraprestacións económicas que se establezan 
coactivamente para a utilización do servizo público polos usuarios, 
segundo o artigo 20 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales e 267 da LCSP, terán a condición de prestacións 
patrimoniais de carácter público non tributario conforme ao previsto 
no artigo 31.3 da Constitución e se regularán mediante ordenanza. No 
caso que nos ocupa, a prestación económica esixida ten carácter 
coactivo xa que de feito existe un monopolio do servizo de piscina 
climatizada na área de influencia que xustifica a viabilidade do servizo, 
estando a piscina climatizada aberta ao público máis próxima fóra da 
comarca e mesmo da Comunidade Autónoma (piscina climatizada de 
Toral de los Vados). 
Polo tanto, o Concello ten a necesidade de preciso modificar o 
regulamento aínda que soamente sexa co obxecto de fixar as prestacións 
económicas que os usuarios do servizo terán que pagar para facer uso 
do mesmo para o caso de que o servizo se preste de forma indirecta 
mediante concesión de servizos e a tarifa sexa percibida polo 
concesionario. 
2.- Aproveitando a modificación preceptiva do regulamento, de acordo 
co principio de eficacia e e eficiencia, proponse realizar determinadas 
correccións, actualizacións e melloras na redacción vixente 
aconselladas, por unha banda, pola normativa vixente que establece 
novas ou diferentes esixencias ás existentes no ano 2010 e, por outra 
banda, pola experiencia práctica do servizo que, tralo transcurso de 9 
anos dende a súa implantación, demostra a necesidade de realizar 
pequenas modificacións na redacción de algúns artigos. 
3.- As circunstancias arriba transcritas fan conveniente a adopción 
dunha regulación adecuada ao marco normativo vixente, determinado 
mediante ordenanza as tarifas dos usuarios, regulando un novo réxime 
sancionador axustado ao Título XI da Lei 7/1985 e ordenar, simplificar 
e aclarar determinados aspectos da ordenanza. 
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A base xurídica da elaboración e aprobación, no seu caso, da ordenanza 
en cuestión, atopa o seu antecedente, en primeiro lugar, na autonomía 
municipal acuñada pola nosa Carta Magna no seu artigo 137 e pola 
Carta Europea de Autonomía Local, en relación coas colectividades 
previstas nos artigos 140 e 141 da nosa Constitución. 
O Principio de Seguridade Xurídica, e a súa efectiva realización, fan 
conveniente a plasmación dos extremos arriba referidos nun 
instrumento normativo como as Ordenanzas. 
A lexislación vixente esixe que para conseguir os obxectivos plantexados 
se leve a cabo a aprobación dunha ordenanza, polo que non se 
encontran alternativas á regulación regulamentaria. Ademais pretende. 
4.- A redacción desta regulación municipal busca simplificar e reducir 
trámites, en aplicación do principio de eficiencia. Esta iniciativa 
normativa pretende evitar as cargas administrativas innecesarias ou 
accesorias e racionalizar, na súa aplicación, a xestión dos recursos 
públicos. 
5.- Elaborouse un estudo de viabilidade económica do que se derivan as 
tarifas propostas. 
6.- Levouse a cabo a tramitación preceptiva en materia de 
transparencia: publicidade e informacións públicas previas esixidas 
pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións Públicas e cumprirase durante o 
procedemento para a aprobación desta modificación coas esixencias do 
artigo 7 da Lei 19/1013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno. 
 

1º Se modifican os artigos 1, 4, 5, 6, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 37, 39, 40, 
46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, que quedan redactados como se reproduce de 
seguido: 
 

Artigo 1.- Obxecto e asunción da actividade como propia. 
O obxecto deste regulamento é determinar o alcance das prestacións do 
servizo público municipal da piscina climatizada, fixar os aspectos 
xurídicos, económicos e administrativos e regular os dereitos, as obrigas 
e as condicións nas que os usuarios poderán utilizar as instalacións 
creadas co fin de fomentar o deporte e a educación física e procurar o 
desenvolvemento integral da persoa, todo iso consonte coa normativa 
estatal e autonómica legalmente aplicable, así como coas directivas 
europeas que resulten de obrigado cumprimento. 
O Concello do Barco de Valdeorras asume expresamente como propio o 
servizo público municipal da piscina climatizada. 
 

Artigo 4.- Dereitos 
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Teñen dereito a acceder e usar as instalacións deportivas, para os fins 
que lles son propios, tódalas persoas físicas, asociacións deportivas, 
clubs legalmente constituídos, entidades socio-sanitarias e centros 
educativos, co fin de practicar algún dos deportes contemplados no 
recinto, así como fomentar a educación física, sempre que se aboen as 
tarifas establecidas en cada caso e se dea cumprimento á normativa 
contida neste regulamento, cos condicionantes que se deriven, en caso 
de xestión indirecta, da oferta presentada polo concesionario. 
Con independencia do anteriormente expresado, deberase ter en conta 
que en ningún caso se permitirá a entrada dun número de usuarios 
superior á capacidade máxima permitida nas instalacións. 
O aforo máximo de utilización simultánea do vaso da piscina é de 100 
persoas. 
 

Artigo 5.- Dereito de admisión. 
O Concello se reserva de forma exclusiva a potestade de prohibir o 
acceso ás instalacións aos usuarios, previo procedemento ao que se lle 
dará audiencia ao usuario, agás no suposto do último parágrafo deste 
artigo. 
No caso de que se impida o acceso ó recinto das instalacións a algunha 
persoa, ese impedimento será razoado e motivado, cabendo os recursos 
que, se é o caso, procedan, segundo a lexislación vixente. O 
procedemento iniciarase de oficio polo Concello e a prohibición 
exclusivamente poderá basearse na constatación de que a persoa tivera 
realizado algún dos feitos que se describen como falta grave ou moi 
grave nesta ordenanza ou na normativa estatal ou autonómica aplicable 
ás instalacións deportivas ou para o caso de que o usuario tivera 
cometido accións ou omisións dentro das instalacións que estean 
tipificadas como delito. A prohibición do acceso establecerase con 
independencia de que as condutas realizadas dean lugar ou non á 
imposición dunha sanción administrativa ou penal. No caso dos feitos 
realizados puideran ser cualificados como falta grave a prohibición de 
acceso será de seis meses, para o caso de que os feitos realizados se 
puideran ser cualificados como falta moi grave a prohibición poderá ser 
de un ata dous anos e para o caso de que a prohibición de acceso dunha 
acción ou omisión tipificadas como delito poderá ser de dous a catro 
anos. 
O persoal que prestando servizo nas instalacións teña indicios razoables 
de que algún usuario non se atopa en condicións físicas ou psíquicas 
para poder utilizar axeitadamente as instalacións poderá impedir o seu 
acceso e mesmo expulsar das instalacións aos usuarios que non reúnan 
as condicións esixidas. Este mesmo persoal poderá expulsar das 
instalacións ás persoas que sexan sorprendidas no mesmo momento no 
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que realicen as condutas que perturben a orde ou realicen accións que 
incumpran a normativa establecida nesta ordenanza. Para o caso de 
que o usuario, contra do criterio do persoal do servizo, insista en 
acceder ou permanecer nas instalacións, o persoal procederá a requirir 
o auxilio do Corpo da Policía Local do Concello do Barco de 
Valdeorras. Unha vez solucionada a incidencia procederá o responsable 
ou director da instalación a realizar un informe no que relate os feitos, 
informe que poñerá en coñecemento do Concello. 
 

Artigo 6.- Acceso. 
O acceso ás instalacións efectuarase polo lugar sinalado para o efecto 
dende a vía pública ou dende as demais instalacións deportivas. Con 
anterioridade ó acceso a calquera das instalacións, deberá adquirirse a 
entrada que acredite o pagamento do prezo establecido, ou ben exhibir 
o carné ou bono acreditativos. Queda prohibida a entrada de todo tipo 
de animais no recinto, coas excepcións recollidas la lexislación 
reguladora do acceso ao entorno de persoas con discapacidade 
acompañadas de cans de asistencia. Así mesmo, queda prohibida a 
entrada de mesas, cadeiras, coches de nenos e similares, os cales, se é o 
caso, quedarán na entrada, no lugar destinado para iso. 
 

Artigo 12.- Acceso gratuíto 
Terán acceso ás instalacións para o exercicio das súas funcións as 
seguintes persoas: 
- O concesionario do servizo. 
- Autoridades, funcionarios, técnicos sanitarios, farmacéuticos e 
similares que acudan no exercicio das súas funcións de vixilancia, 
control e asistencia. 
- Os subministradores de material consumible hixiénico-sanitario ou de 
calquera outro tipo, exclusivamente para realizar o seu traballo. 
 

Artigo 14.- Dereitos dos abonados. 
Os abonados terán os seguintes dereitos: 
1. A que se lles entregue o carné acreditativo. 
2. Ó acceso ás instalacións, sempre que non se realice nalgún recinto 
unha competición deportiva entre clubs que o impida. 
A estes efectos as reservas para competición deportiva non poderán 
superar o seguinte: 
-O máximo de horas diario de reserva será de 4 horas. 
-O número máximo de días á semana nas que se poderá reservar será 
de 3 días. 
-O máximo número de rúas de natación que se poden reservar será da 
metade das rúas da piscina. 
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Excepcionalmente, cando exista interese público e se trate dunha 
competición de carácter oficial ou relevancia local ou superior á local, o 
Concello poderá autorizar que se aumente o máximo horario diario, o 
máximo de días á semana e o máximo de rúas de natación que se poida 
reservar tendo en conta que, como mínimo, se deberá respectar un 
mínimo de tres horas diarias de uso completo polos usuarios coa metade 
das rúas destinadas a baño libre. Para o caso de xestión indirecta tamén 
se requirirá a autorización do concesionario. 
3. A utilizar os vestiarios, servizos e duchas das instalacións, con motivo 
da práctica dalgún deporte no recinto deportivo. 
4. En calquera caso, agás no suposto contemplado no último parágrafo 
do apartado 2 deste artigo, sempre se dispoñerá do 50% das rúas da 
piscina para nado libre de abonados e usuarios sen abono con entrada 
puntual. Computaranse a estes efectos como rúas reservadas as 
reservadas para competición, as alugadas e tamén as que se dediquen a 
cursos de natación." 
 

Artigo 19.- Dereitos 
Os clubs e asociacións deportivas e as entidades sociosanitarias poderán 
facer uso das instalacións para a realización de adestramentos, 
competicións, encontros, exhibicións, tratamentos sanitarios, etc., en 
horarios que non interrompan o desenvolvemento normal das 
actividades deportivas polos usuarios. 
O Concello ou, de ser o caso, o concesionario, asignarán ás devanditas 
entidades os días e horas oportunos para o exercicio das actividades 
normais de adestramento e competicións, dentro do horario de 
funcionamento e sen causarlles prexuízo ós demais usuarios. 
Os clubs, asociacións deportivas e entidades sociosanitarias deberán 
solicitar a reserva das rúas que precisen da piscina tendo en conta que 
soamente se poderán autorizar para o caso de que se cumpra o 
seguinte: 
-O máximo de horas diario de reserva será de 4 horas. 
-O número máximo de días á semana nas que se poderá reservar será 
de 3 días. 
-O máximo número de rúas de natación que se poden reservar será da 
metade das rúas da piscina. 
- Computaranse a estes efectos como rúas reservadas as reservadas 
para competición, as alugadas e tamén as que se dediquen a cursos de 
natación e sempre se dispoñerá do 50% das rúas da piscina para nado 
libre de abonados e usuarios sen abono con entrada puntual. 
 

Artigo 20.- Acordos 
Para o caso de que o Concello xestione directamente o servizo poderá 
con aqueles clubs, asociacións ou entidades sociosanitarias existentes no 
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municipio do Barco de Valdeorras ou que subscriban convenio para o 
efecto, acadar acordos específicos co Concello do Barco de Valdeorras, 
para o uso das instalacións sen prexuízo de que deberán abonar as 
cantidades que procedan. 
 

Artigo 23.- Definición 
Os centros educativos, previo acordo co xestor do servizo, poderán 
acceder ás instalacións deportivas sempre que o fagan durante o 
horario lectivo e acompañados dun profesor ou dunha persoa maior de 
idade a quen se lle encomende o seu control e vixilancia, que será 
responsable dos asistentes menores de idade. O importe das contías polo 
uso das instalacións polos centros educativos determinarase en función 
do número de rúas de reserva ou aluguer. 
 

Artigo 24.- Requisitos 
Coa antelación necesaria ó comezo das competicións deportivas a 
dirección do servizo formulará a solicitude de reservas de horario e días 
para a práctica de deportes. O alumnado estará identificado por unha 
relación que aportará a persoa responsable. 
 

Artigo 26.- Actividades especiais. 
Entenderase por actividades especiais aquelas organizadas por 
entidades, clubs e asociacións diversas debidamente constituídas. As 
devanditas actividades deberán ser solicitadas polo propio colectivo 
organizador con, polo menos, 15 días de antelación. Unha vez 
autorizada a actividade polo Concello o grupo participante accederá ás 
instalacións, logo de facilitar: 
- Relación de participantes. - Relación de monitores. - Relación de 
responsables. - Copia das licenzas federativas, no seu caso. 
No devandito caso, os participantes quedarán obrigados a presentar a 
acreditación antes de acceder á instalación. Os monitores serán 
responsables de que os seus alumnos cumpran coas obrigas e 
normativas xerais. Os participantes nas devanditas actividades non 
poderán facer uso da instalación sen a presenza daqueles ou dos 
responsables autorizados. As devanditas actividades axustaranse ós 
horarios e fins establecidos polo Concello. En caso contrario, será 
preceptiva unha autorización expresa. 
As actividades especiais exclusivamente poderán realizarse para o caso 
de que a xestión do servizo sexa directa. 
 

Artigo 37.- Utilización. 
Calquera usuario das instalacións deportivas poderá facer uso dos 
vestiarios asignados ao seu sexo, co fin de vestir a roupa deportiva 
precisa para practicar o deporte requirido. 
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Os usuarios menores de 6 anos accederán ao vestiario asignado ao sexo 
da persoa maior de idade coa que accedan ás instalacións. 
De conformidade coa opinión maioritaria da comunidade médica as 
persoas transexuais e intersexuais poderán acceder aos vestiarios do 
xénero que corresponda á súa identidade de xénero interior. 
Así mesmo, existirá un lugar para gardar a roupa e demais obxectos 
persoais dos usuarios das instalacións. Os usuarios serán igualmente 
responsables da custodia da chave desta, e deberán aboar a cantidade 
que se determine pola súa reposición. As devanditas chaves non 
poderán sacarse das instalacións deportivas. Os asistentes ás 
instalacións, unha vez aboado o importe da entrada ou exhibido o carné 
de usuario, deben depositar a roupa, obxectos, etc.. nos lugares 
destinados, custodiando a chave ata que obteñan novamente o 
depositado no despacho de billetes. Os vestiarios e duchas utilizaranse 
co fin que lle son propios polos usuarios que o desexen, utilizando a 
maior dilixencia posible co fin de obter a súa boa conservación. Os 
usuarios estarán obrigados a repoñer ó seu mesmo estado os danos que 
produzan nas instalacións e equipamentos deportivos. 
 

Artigo 39.- Obxectos perdidos. 
Os obxectos que extravíen os usuarios e sexan localizados por algunha 
persoa, deberán serlles entregados ó encargado das instalacións, quen o 
comunicará ós usuarios por medio do equipo de megafonía, para que o 
que acredite ser o seu titular poida recobrar o obxecto perdido. Os 
obxectos serán almacenados durante un período prudencial e serán 
entregados á custodia da Alcaldía, mediante a súa entrega á policía 
local e procederase a dar cumprimento ao previsto na lexislación 
vixente para os obxectos perdidos. 
 

Artigo 40.- Organización. 
O xestor do servizo público poderá organizar cursos deportivos de 
todas aquelas actividades que demanden os abonados en cantidade 
suficiente para garantir a viabilidade do curso, sempre que teñan 
cabida na infraestrutura das instalacións. Os cursos terán unha 
duración predeterminada e organizaranse tantos grupos como sexan 
precisos para a correcta realización do curso, dentro dos límites que as 
propias instalacións impoñen, para o que o monitor sinalará os 
integrantes de cada grupo. Os cursos realizaranse en horarios 
compatibles coa maioría de usuarios, sempre que non restrinxan a 
utilización das instalacións polos usuarios que teñan realizadas as 
reservas no momento de convocarse o curso. O máximo número de rúas 
de natación que se poden reservar para cursos será da metade das rúas 
da piscina, sendo obrigado que a outra metade estea dispoñible para o 
nado libre. 
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Artigo 46.- Obrigas. 
Os usuarios, tanto individuais como colectivos, deberán cumprir as 
seguintes obrigas e normas de utilización: 
a) Obrigas: 
- Utilizar as instalacións, servizos e equipamento con bo trato e uso 
correcto. 
- Comunicarlles ós empregados das instalacións as anomalías de 
funcionamento, roturas, deficiencias ou incumprimento do disposto 
neste regulamento. 
- Gardar o debido respecto ós demais usuarios, comportándose 
adecuadamente para a boa convivencia. 
- Cumprir as instrucións do persoal encargado das instalacións. 
- O respecto ós empregados das instalacións será en todo momento 
obrigado, atendendo correctamente ás súas indicacións. 
- Identificarse cando llo soliciten os empregados. 
- Pagar as tarifas que corresponda ó uso das instalacións. 
- Presentar para o correspondente control o documento que permita a 
entrada nas instalacións. 
- Cumprir o estipulado na normativa para o acceso ás instalacións nas 
diferentes actividades. 
b) Normas de utilización: 
- Antes de entrar á instalación pasarase obrigatoriamente pola oficina 
de recepción e identificarse correctamente. 
- Os menores de 12 anos deberán ir acompañados por persoas adultas. 
- Non se debe introducir, na zona de piscina, envases, comidas nin 
bebidas. 
- Antes de entrar na auga deberase facer uso das duchas. 
- Non está permitido fumar dentro do recinto da piscina, nin nos 
vestiarios, nin nas salas onde se desenvolvan as actividades, nin comer 
ou beber na zona de praia reservada ós bañistas. 
- Para evitar atascos na depuradora e aumentar a hixiene da auga, 
deberase utilizar gorro de baño. 
- Dentro da nave da piscina poderase estar en traxe de baño ou en 
roupa deportiva, utilizando chancletas ou calzado de baño con sola 
limpa. 
-Queda prohibido a entrada na zona de baño con calzado de rúa. 
- Débense evitar os xogos perigosos e violentos, e cesar de realizar as 
actividades que poidan ser perigosas ou violentas cando o persoal do 
servizo o indique. 
- Os usuarios axustaranse ós horarios e itinerarios establecidos. 
- Non se permite a realización de exercicios de apneas, salvo aqueles 
levados a cabo en cursos especializados e con autorización expresa. 
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- Será obrigatorio depositar nos despachos de billetes as pezas de vestir 
e demais efectos persoais. 
- Unha vez terminada a actividade, os usuarios abandonarán as 
instalacións nun tempo razoable, nunca superior a 20 minutos. 
- Para o caso de padecer algunha enfermidade infectocontaxiosa 
evitarase o uso da instalación. 
- Os lixos e outros desperdicios botaranse nas papeleiras e recipientes 
destinados para o efecto.". 
 

Artigo 49.- Acompañantes. 
Os acompañantes dos usuarios non poderán acceder ó interior da nave 
da piscina nin ós vestiarios. Permitirase a entrada de acompañantes ós 
vestiarios nos casos de usuarios menores de 6 anos de idade cando vaian 
a realizar cursos e daqueles que presenten dificultades motoras e sexa 
imprescindible axuda para vestirse e espirse. No caso de menores de 6 
anos o vestiario a utilizar será o que corresponda ao sexo do 
acompañante. 
En casos excepcionais e mediante autorización expresa, os 
acompañantes poderán acceder ó interior da nave de piscina para 
axudar a aqueles usuarios impedidos a entrar na lámina de auga. Neste 
suposto, os acompañantes utilizarán roupa e chancletas ou calzado de 
baño limpo. En competicións deportivas autorizadas, o acceso ó interior 
das piscinas será libre, salvo eventos especiais, cualificados así polo 
concello ou concesionario. Os acompañantes disporán, na medida dos 
recursos dispoñibles, de zonas de estancias debidamente protexidas das 
inclemencias do tempo, ata a saída dos usuarios acompañados. 
 

Artigo 53.- Infraccións. 
Poderán ser sancionadas as persoas que cometan as infraccións 
tipificadas nos apartados seguintes deste artigo. 
1. Serán infraccións moi graves: 
a) Unha perturbación relevante da convivencia que afecte de maneira 
grave, inmediata e directa á tranquilidade ou ao exercicio de dereitos 
lexítimos doutras persoas, ao normal desenvolvemento de actividades 
de toda clase conformes coa normativa aplicable ou á salubridade ou 
ornato públicos, sempre que se trate de condutas non subsumibles nos 
tipos previstos no capítulo IV da Lei 1/1992, do 21 de febreiro, de 
Protección da Seguridade Cidadá. Neste tipo inclúese: 
-O tráfico ou consumo de sustancias estupefacientes nas instalacións. 
-Realización de actos deshonestos nas instalacións. 
-Realizar malos tratos de palabra e obra ó persoal dás instalacións e 
responsables destas. 
-Promover ou participar altercados con calquera persoa nas 
instalacións. 
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-Facer uso de medios de gravación de imaxe ou son dentro dás 
instalacións, agás expresa autorización do xestor do servizo. Esta 
autorización en ningún caso afectará as zonas de vestiarios. 
b) O impedimento ou a grave e relevante obstrución ao normal 
funcionamento do servizo público. Entenderase por impedimento aquel 
comportamento ou actuación que esixa ou do que se derive o peche 
temporal das instalacións, aínda cando soamente sexa por breve espazo 
de tempo. Por grave e relevante obstrución entenderase aquela 
actuación ou comportamento do que se derive a cancelación dalgunha 
das actividades programadas nas instalacións e que non esixa o peche 
temporal das mesmas así como os supostos nos que o usuario se negue a 
abandonar as instalacións á hora do peche ou cando sexa cominado 
polo persoal que presta servizo nas instalacións para abandonalas e non 
obedeza a dito persoal, sendo preciso solicitar o auxilio dos Corpos e 
forzas de seguridade do Estado. 
c) O impedimento do uso das instalacións por outra ou outras persoas 
con dereito á súa utilización. 
d) Os actos de deterioración grave e relevante das instalacións, 
equipamentos, infraestruturas e os seus elementos, sexan sobre mobles 
ou sobre o inmoble, non derivados de alteracións da seguridade cidadá. 
A estes efectos enténdese por acto de deterioración grave e relevante 
calquera deterioración cuxa reparación ou reposición sexa valorada 
nun importe igual ou superior a 3.000 euros. 
e) A reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha 
infracción grave cando así fose declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 
2. Serán infraccións graves. 
a) A perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio 
dos dereitos doutras persoas ou actividades non tipificadas como falta 
moi grave nin leve. 
b) A perturbación causada á salubridade ou ornato públicos por 
introducir e consumir bebidas alcohólicas ou fumar nas instalacións, 
utilizar o vestiario reservado a outro sexo e aquelas perturbacións na 
salubridade ou ornato públicos non tipificadas como falta moi grave ou 
leve. 
c) Perturbación ocasionada no uso do servizo ou do espazo público por 
parte das persoas con dereito a utilizalos por negativa a exhibir o 
documento de identificación específica ou o documento que permita a 
entrada nas instalacións ó persoal de control cando sexa requirido, por 
facilitar o acceso a persoas sen dereito a acceder á instalación, realizar 
actividades fóra do horario específico, non atender as indicacións e 
ordes dadas polos responsables do servizo ou calquera perturbación 
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ocasionada no uso do servizo público por parte das persoas con dereito 
a utilizalos que non estea tipificada como falta moi grave ou leve. 
d) Perturbación ocasionada no normal funcionamento dun servizo 
público non tipificada como falta moi grave ou leve así como a entrada 
na instalación sen a obrigada presentación e control do documento de 
identificación ou documento que permita a entrada nas instalacións ou 
acceder ás actividades específicas sen abonar a contía que corresponda. 
e) Danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacións ou 
elementos do espazo e servizo público cando a reparación ou reposición 
sexa valorada nun importe igual ou superior a 1500 euros e inferior aos 
3.000 euros. 
f) A reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha 
infracción leve cando así fose declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 
3. Serán infraccións leves: 
1. Calquera incumprimento das previsións desta norma, e de forma 
especial: 
-A perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio 
dos dereitos doutras persoas ou actividades non tipificada como falta 
moi grave nin grave. 
-A perturbación causada á salubridade ou ornato públicos non 
tipificada como moi grave ou grave. 
-A perturbación ocasionada no uso dun servizo ou dun espazo público 
por parte das persoas con dereito a utilizalos non tipificada como moi 
grave ou grave. 
-A perturbación ocasionada no normal funcionamento dun servizo 
público non tipificada como moi grave ou grave. 
-Os danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacións 
ou elementos dun servizo ou dun espazo público non tipificada como 
moi grave ou grave. 
 

Artigo 54.- Prescrición das infraccións. 
As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous 
anos e as leves aos seis meses; as sancións impostas por faltas moi 
graves prescribirán aos tres anos, as impostas por faltas graves aos 
dous anos e as impostas por faltas leves ao ano. 
Artigo 55.- Sancións. 
Pola comisión de infraccións moi graves: 3.000 euros. 
Pola comisión de infraccións graves: de 750 euros ata 1.500 euros. 
Pola comisión de infraccións leves: de 100 euros ata 750 euros. 
Artigo 56.- Procedemento sancionador. 
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A imposición de sancións efectuarase mediante expediente 
administrativo no que, en todo caso, daráselle audiencia ó interesado 
antes de ditarse o acordo que corresponda. 
O expediente iniciarase polo órgano municipal competente como 
consecuencia da denuncia presentada por calquera usuario ou polo 
persoal encargado das instalacións ante a dirección destas, que emitirá 
informe ao respecto. 
As sancións por infraccións serán impostas polo órgano competente da 
Administración municipal. 
O procedemento sancionador será ou previsto na Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, respectando os principios contidos na Lei 40/2015, do 1 de 
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 
 

Artigo 57.- Recursos. 
Contra a sanción imposta e sen prexuízo das accións civís ou penais que 
puidesen corresponder, poderán interporse as reclamacións ou recursos 
oportunos, conforme ó establecido na lexislación aplicable. 
 
2º Introdúcese o seguinte capítulo XIII: 
"Capítulo XIII: Prestacións patrimoniais de carácter público non 
tributario pola prestación do servizo en réxime de concesión de 
servizos. 
 

Artigo 58.- As tarifas dos abonados. 
Para facer uso do servizo público regulado nesta ordenanza en réxime 
de abonado os usuarios deberán pagar as seguintes tarifas: 
a) Matrícula: A matrícula é a prestación patrimonial previa que é 
preciso pagar polos usuarios para adquirir a condición de abonados. 
Pagarase cada vez que se dean de alta no servizo. A súa contía ascende 
a 16,45 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
b) Cota de mantemento: Para o caso de que a persoa ou a totalidade das 
persoas incluídas nun bono non vaian a facer uso do servizo durante un 
mes concreto poderá optar por pagar a cota de mantemento, 
manténdose así de alta no servizo, sen necesidade de realizar unha nova 
matrícula, en vez do importe do bono que corresponda. Neste caso non 
poderá acceder durante o mes de mantemento como abonado ao 
servizo. A tarifa da cota de mantemento ascende á cantidade 8,18 euros 
máis o I.V.E. que corresponda por mes no caso dos bonos individuais e 
8,18 euros máis o I.V.E. que corresponda por mes e por persoa maior 
de idade no caso dos bonos que inclúan a máis dunha persoa maior de 
idade. Para poder acollerse á cota de mantemento deberán comunicalo 
ao xestor do servizo antes do comezo do mes que corresponda. 
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c) Bono individual: Permite, durante un mes, ós usuarios en idades 
comprendidas dende os 22 aos 60 anos facer uso da condición de 
abonado sen incluír no seu abono a ningunha outra persoa. 
A tarifa mensual que deberán pagar ascende á cantidade de 22,23 euros 
máis o I.V.E. que corresponda . 
d) Bono individual maiores: Permite, durante un mes, ós usuarios de 60 
ou máis anos facer uso da condición de abonado sen incluír no seu 
abono a ningunha outra persoa. A tarifa mensual que deberán pagar 
ascende á cantidade de 18,93 euros mais o I.V.E. que corresponda. 
e) Bono individual xoves: Permite, durante un mes, ós usuarios en 
idades comprendidas dende os 12 aos 21 anos facer uso da condición de 
abonado sen incluír no seu abono a ningunha outra persoa. A tarifa 
mensual que deberán pagar ascende á cantidade de 18,93 euros mais o 
I.V.E. que corresponda. 
f) Bono mañá individual. Permite, durante un mes, ós usuarios facer 
uso da condición de abonado soamente en horario de mañá (de 
apertura a 14:00 horas) sen incluír no seu abono a ningunha outra 
persoa. A tarifa mensual que deberán pagar ascende á cantidade de 
18,93 euros mais o I.V.E. que corresponda. 
g) Bono convivencia ou familiar: Permite, durante un mes, a todos os 
usuarios incluídos no bono facer uso da condición de abonado. A tarifa 
mensual que se deberá pagar por cada usuario é a seguinte: 
O titular maior de idade do bono: 22,23 euros máis o I.V.E. que 
corresponda. 
Os cotitulares maiores de idade do bono membros da unidade familiar 
ou de convivencia: 
11,65 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
Menores de idade da unidade de convivencia ata os 5 anos: gratuíto. 
Menores de idade con 6 anos cumpridos e que non alcancen os 18 anos: 
8,18 mais o I.V.E. que corresponda. 
Terceiro ou máis menores de idade con 6 anos cumpridos e non 
alcancen os 18 anos: gratuíto. 
Para acreditar a unidade de convivencia ou familiar precisarase 
presentar a documentación acreditativa da convivencia ou do 
parentesco en liña recta ata segundo grao consanguíneo ou en liña 
colateral relación tío-sobriño, caso no que o sobriño deberá ser menor 
de idade. 
Así poderase acreditar mediante calquera método válido en dereito 
como pode ser para a convivencia co empadroamento na mesma 
residencia e para o parentesco mediante o libro de familia ou 
documentación acreditativa da filiación. 
h) Bono convivencia ou familiar maiores: Permite, durante un mes, a 
todos os usuarios incluídos no bono facer uso da condición de abonado. 
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Poderán acceder a este bono os usuarios que reúnan as características 
esixidas do bono maior individual e pretendan incluír a unha segunda 
persoa que reúna as mesmas características e que pertenza a súa 
unidade familiar ou de convivencia. A prestación mensual a pagar 
fíxase en 18,93 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
A acreditación da unidade familiar ou de convivencia realizarase de 
acordo co que sinala a letra anterior. 
 

Artigo 59.- As tarifas dos usuarios individuais non abonados. 
Os usuarios que pretendan facer uso do servizo público regulado nesta 
ordenanza sen adquirir a condición de abonado deberán realizar o 
pagamento, segundo proceda, da tarifa pola entrada individual: 
-Entrada xeral: 4,12 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
-Entrada infantil (ata os 5 anos incluídos): 2,47 mais o I.V.E. que 
corresponda. 
-Entrada xeral reducida, destinada a persoas con discapacidade 
legalmente recoñecida: 
2,47 € mais o I.V.E. que corresponda. 
A entrada individual dá dereito a facer uso do servizo público regulado 
nesta ordenanza durante unha hora e media. Para o caso de que 
transcorrido este tempo o usuario permaneza nas instalacións terá que 
abonar unha nova entrada. 
 

Artigo 60.- Os cursos de natación e as súas tarifas. 
Os cursos de natación serán trimestrais. As persoas que queiran asistir 
aos cursos que se impartan neste servicio público deberán realizar o 
pago das tarifas que se reproducen de seguido para cada curso, 
distinguindo entre abonados e non abonados. Tamén se especifica de 
seguido o número de sesións á semana para cada curso e a duración 
mínima de cada sesión: 
 
Nome do curso Número de 

sesións por 
semana 

Duración 
mínima da 
sesión 

Tarifa 
trimestral a 
pagar por 
cada usuario 
abonado sen 
incluír o 
I.V.E. 
 

Tarifa 
trimestral a 
pagar por cada 
usuario non 
abonado sen 
incluír o I.V.E. 
 

Natación Dúas Corenta e cinco 
minutos 

51,73 103,46 

Natación 
escolar 

Unha Corenta e cinco 
minutos 

29,11 58,22 

Natación bebés Unha Trinta minutos 35,55 71,10 
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Natación 
terapéutica 

Dúas Corenta e cinco 
minutos 

54,99 109,98 

  
Artigo 61. As tarifas polo aluguer ou reserva de rúa por clubs, 
asociacións deportivas, centros educativos e entidades socio-sanitarias. 
As rúas da piscina municipal poderán ser alugadas por clubs, 
asociacións deportivas, centros educativos e entidades socio-sanitarias. 
Fíxase a tarifa polo aluguer de cada unha das rúas da piscina municipal 
durante unha hora na cantidade de 8,55 máis o I.V.E. que corresponda. 
A entidade que a alugue será a que faga uso da rúa sen posibilidade de 
alugar o seu uso a unha terceira persoa. 
Ao marxe da tarifa do aluguer será preciso, para o acceso ao servizo 
público, o pagamento da que corresponda entrada individual por cada 
un dos usuarios ou a presentación do abono que corresponda. 
 

Artigo 62. Os campamentos e as súas tarifas. 
1. Os campamentos son actividades de convivencia que se realizarán 
dentro da instalación, principalmente na piscina, tendo como obxectivo 
a natación, diferentes deportes e actividades deportivas, con fins 
educativos, deportivos e de formación da persoa, dirixida por monitores 
e que terá como destinatarios a nenos e novos. 
O seu desenvolvemento será nas tempadas de vacacións da educación 
formal e ordinaria (verán, Nadal, Semana Santa), e a súa duración será 
semanal (de luns a venres) en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
2. Fíxase a tarifa a abonar por cada usuario por cada campamento en 
24,79 euros e 49,58 euros máis o I.V.E. que corresponda segundo sexa 
abonado ou non abonado. 
 

Artigo 63.- Os talleres e as súas tarifas. 
1. Taller tipo A): 
Son programas específicos que se desenvolverán puntualmente 
utilizando a piscina, tendo como obxectivo a natación en calquera dos 
fins da mesma (deportivo, terapéutico, preventivo, rehabilitador etc.). A 
duración de cada taller será de dúas horas, e estará dirixido por 
monitores especialistas. Fíxase a tarifa a abonar por cada usuario por 
cada taller tipo A) en 7,45 euros e 14,90 euros máis o I.V.E. que 
corresponda segundo sexa abonado ou non abonado. 
2. Taller tipo B). 
Son programas específicos que se desenvolverán utilizando calquera 
das instalacións do edificio, sendo o seu obxectivo calquera relacionado 
co deporte e saúde da poboación (deportivo, terapéutico, preventivo, 
rehabilitador etc.). Están excluídos do concepto de taller os cursos de 
natación do artigo 60 desta ordenanza. A duración do taller será 
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definida polo concesionario. O número de sesións mínimas serán de 4 
sesións. 
Fíxase a tarifa a abonar mensualmente por cada usuario por cada taller 
tipo B en 14,90 euros máis o I.V.E. que corresponda. 
Aos talleres tipo B soamente poderán acceder os usuarios abonados. 
 

Artigo 64.- O adestramento persoal e a súa tarifa. 
1. O adestramento persoal é a realización dunha avaliación e entrevista 
individualizada para obter, motivar, educar e desenvolver un programa 
de exercicio seguro e efectivo, de acordo ao estado de saúde, 
capacidade, necesidades e metas do usuario. 
2. Fíxase a tarifa a abonar por usuario por cada sesión de 60 minutos de 
adestramento persoal en 24,79 euros máis o I.V.E. que corresponda." 
 

3º Se derrogan os artigos 27 e 48. 
 

SEGUNDO: Someter este acordo a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo mínimo de trinta días hábiles para a 
presentación de reclamacións e suxestións con inserción do anuncio de 
exposición no B.O.P. de Ourense. O texto expoñerase no taboleiro de 
anuncios dixital e no portal de transparencia deste Concello aloxados 
na súa sede electrónica. 
 

TERCEIRO: Para o caso de non presentarse reclamacións  entenderase 
de forma definitiva adoptado o acordo de aprobación, ata entón 
provisional, e procederase a publicar o texto íntegro da modificación no 
BOP de Ourense. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
 
3º) MOCIÓNS DE CONTIDO POLÍTICO OU DE CONTROL 
 

 
-Previa ratificación da súa inclusión na orde do día moción presentada 
polo Grupo Político Municipal Grupo Mixto relativa ao Inventario de 
bens do Concello 
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr. Vilasánchez Feijóo, quen di que supón 
que todos os concelleiros coñecen a moción, e que en todo caso o BNG non 
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dá nunca nada por suposto salvo a honradez de toda a Corporación, polo que 
por unha cuestión de orde, lendo ese informe déronse conta de que ese 
documento non se atopa actualizado e rectificado, que está incompleto non 
incluíndo as variacións ou as novas propiedades, e que non foi obxecto de 
revisión anual, como esixe a lei, que non reflicte a realidade patrimonial do 
Concello e non ofrece garantías de autenticidade, e por tanto pide que no 
primeiro trimestre de 2020 isto se corrixa e de adapte á normativa,  que non 
lle parece de recibo que pasen estas cousas nun Concello co suficiente 
prestixio como é o do Barco.           
 
A Moción presentada literalmente di: 
 

"MOCIÓN PARA ACADAR NO PRIMEIRO TRIMESTE DE 2020 O 
CUMPRIMENTO NORMATIVO NO INVENTARIO DE PATRIMONIO DO 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Co motivo da entrada da nova corporación municipal, e como é preceptivo nestes 
casos (Art.36. pto 2 do RD 2568/1980 de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades 
locais), a secretaría do concello emite un informe en materia de inventario 
municipal sobre os bens do concello que pon a disposición da corporación 
municipal. 
Informe con visos de excelencia, e ampla cita normativa, pero que a modo de 
resumo, ao seu remate di: "Este documento non se atopa actualizado e rectificado. 
É un documento incompleto ao non incluír cando menos todas as variacións, 
incrementos de valor, melloras ou perdas, e dende logo as novas 
propiedades, e non foi obxecto de revisión anual, tal e como esixe o 
REBEL, polo que non reflexa a realidade patrimonial da Corporación". 
Segue o documento a citar anomalías, pero tamén informarnos de que este 
documento "non ofrece as garantías de autenticidade que aporta a fe pública 
da Secretaría". 
Ante este informe que advirte que o inventario de bens do Concello de O 
Barco de Valdeorras a 15 de xuño de 2019 non reflicte a realidade 
patrimonial do concello, e non ofrece as garantías de autenticidade que 
aporta a fe pública da Secretaría, o grupo municipal do BNG (a través do 
seu encadramento no constituído como Grupo Mixto) solicita do pleno 
municipal a adopción do seguinte  
ACORDO: 
Acadar no primeiro trimestre de 2020 o cumprimento normativo no 
inventario de patrimonio do concello, e presentar o novo documento á 
corporación no primeiro pleno ordinario do mes de marzo. 
O Barco de Valdeorras a 01 de xullo do ano 2019 
Asdo J. Vilasánchez." 
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Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que o seu Grupo non ten nada que obxectar á 
moción do compañeiro concelleiro, que se realmente o inventario non está 
feito correctamente parécelles razoable que se faga conforme á Lei e que se 
expoña dese xeito. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o Concello sabe o que 
hai e que de feito o arquitecto municipal ten un documento, que é accesible 
a todos os concelleiros, con anotacións de cerca de catrocentas propiedades 
ou distintos elementos que poden ser susceptibles de ser  inventariados, 
como poden ser escolas, depósitos, fontes, lavadoiros, etc., que ó mellor non 
se corresponde con exactitude ao que di a lei pero que, como xa diso, o 
arquitecto ten inventariado todo o que é propiedade do Concello coa súa 
situación, referencia catastral, polígono, parcela, superficie, etc., que incluso 
hai un documento máis referenciado, que son uns planos onde están situadas 
esas propiedades e ademais con fichas individuais de cada unha delas. Di o 
concelleiro que si que entenden que hai que adaptarse á lexislación pero que 
tamén o prazo proposto é escaso, non viable porque estase a traballar cuns 
orzamentos prorrogados do ano 2018, non hai partida orzamentaria para 
sacar a concurso a redacción do inventario e si se inclúe no presuposto do 
ano 2020 haberá un prazo tamén ata que se adxudique, polo que pediría que 
a prórroga chegara ata o 31 de decembro do ano 2020. 
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que si hai que chegar ao remate do ano 2020 
pola súa banda non hai problema. 
 
Intervén o señor Alcalde para dicir que o que dixo o voceiro do Partido 
Socialista é que evidentemente hai cousas feitas pero que hai que darlle a 
formalidade do que di a lei, e que iso vai costar cartos e moito tempo, que é 
certo que o máis importante  para un concello é saber cales son os seus bens, 
sobre todo os inmobles, solares, etc., e que iso se sabe e se ten realizada 
unha ficha técnica individual. Di que outra parte do inventario son os bens 
de uso cotián, por exemplo os cadros, mesas, butacas, os ordenadores, a 
segadora da brigada municipal etc., que tamén deben figurar no Inventario 
Municipal e que hai que darlles un valor se o ten e ir amortizando, que 
ademais o contrato pode ser contrato menor ou maior, e, como xa se dixo, 
hai que habilitar orzamento e, por riba, si é contrato maior, que será o 
normal, hai que sacalo a concurso e o proceso de adxudicación pode durar 
tres ou catro meses, que esa é a razón pola que se pide que se traia a Pleno 
antes de que remate o ano 2020. Remata dicindo o señor Alcalde que 
estando a favor do contido da Moción, proponse unha emenda no texto do 
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acordo, que sería substituír "...no primeiro trimestre de 2020..." por "...antes 
de que remate o 2020...".  
              
Dende a Secretaría solicítase o uso da palabra para informar que o 
Regulamento Orgánico Municipal non permite a formulación de emendas de 
forma oral agás no caso de corrección de erros materiais ou aritméticos, 
polo que axustándose ao ROM non se podería tramitar esta emenda. 
 
O sr. Alcalde di que a lei as permite e que haberá que modificar o 
Regulamento Orgánico Municipal para permitilas. 
 
Aceptada a emenda polo concelleiro que presentou a moción someteuse a 
emenda a votación ordinaria sendo aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros asistentes e polo tanto modificando o acordo proposto. 
 
Sen máis intervencións, a Corporación, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos dezasete membros asistentes acordou: 
 

Acadar antes de que remate o 2020 o cumprimento normativo no 
inventario de patrimonio do concello, e presentar o novo documento á 
corporación no primeiro pleno ordinario do mes de marzo. 
 
 
4º) DACIÓN DE CONTAS: 
 

a) Dación de contas das resolucións de Alcaldía dende o número 378 ata 
o número 559 de 2019, e das actas da Xunta de Goberno Local de 3 e 10 
de maio de 2019. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
378 ata a núm. 559 do ano 2019 e das actas da Xunta de Goberno Local de 3 
e 10 de maio de 2019.  
 
b) Dación de contas das resolucións da Alcaldía contrarias aos reparos 
suspensivos formulados pola Intervención: resolucións números 428, 
432, 454, 495 e 534.  
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións números 
428/19, 432/19, 454/19, 495/19 e 534/19.  
 
c) Dación de contas das sentenzas recibidas nos procedementos 
171/2018; 713/2018; 73/2018; 93/2018 e 280/2019 
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A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos procedementos 171/2018, 
713/2018, 73/2018, 93/2018 e 280/2019 cuxa documentación estivo a 
disposición dos concelleiros. 
 
Di o señor Alcalde que ó estar co tema informático, o Pleno de hoxe non 
está en papel senón que está no programa informático polo que se algún 
concelleiro ou concelleira pregunta por algunha resolución, terá que 
apuntala e contestarlle despois porque non se sabe exactamente o que di a 
Resolución ao non estar en papel como antes. Di que é urxente que todos os 
membros da Corporación teñan certificado electrónico para ter a vindeira 
semana unha reunión coa informática para saber como funciona o acceso á 
administración electrónica. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que si se ten acceso a Internet podíase ter acceso 
electrónico as resolucións e poder miralas no salón de plenos no momento 
no que se realice a pregunta. 
 
Di o señor Alcalde que xa falou hoxe o Secretario coa informática diso e 
igual aquí hai que poñer un ordenador para ter acceso aos expedientes. 
 
Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e pregunta pola resolución 
número 424/2019 que fala da paralización de obras de execución sen licenza 
da finca do mosteiro de Santurxo e que quere saber en que situación se 
atopa.   
 
Contesta o señor Alcalde que alí xa non hai obras, que hai unha finca grande 
onde se fixo unha plantación vitivinícola, que houbo unha denuncia en 
Patrimonio, non no Concello, dicindo que alí se estaban facendo 
movementos de terras e Patrimonio solicitou do Concello informe sobre ese 
tema e dende aquí díxoselle que non constaba solicitude no Concello e 
automaticamente ditouse paralización e remitiuse a resposta a Patrimonio e 
será Patrimonio quen tome as medidas oportunas. 
 
Di o señor García Yáñez que a resolución número 460/2019 trata sobre 
demolición de dous edificios na rúa Real, que se pediu licenza vai tres ou 
catro meses e que cada vez está en peores condicións e pregunta como se 
atopa iso. 
 
Di o señor Alcalde que quizá se estea referindo aos edificios chamados "A 
Favorita", que se sabe que iso está moi mal e por iso está ben valado, que 
pensa que agora estase pendente de Confederación, por estar en zona de 
servidume, para que emita informe, que de Patrimonio xa enviaron o 
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informe, estando pendente, como xa dixo, de Confederación, que o Concello 
está intentando axilizar o tema polo risco que ten, pero non se pode dar unha 
licenza senón están todos os informes sectoriais. 
 
Di o señor García Yáñez que en cambio na resolución número 462/2019 
dáselle a bonificación do ICIO para esas obras de demolición. 
 
O alcalde di que porque a teñen que pedir antes, que o concello debe de 
potenciar que se fagan cousas e debe primar sempre a idea do Concello de 
bonificar o ICIO tanto para bonificacións nos cascos vellos e nos núcleos 
rurais como para a creación de empresas,  que neste caso  pediron a 
bonificación como procedía e como lla podíamos dar démoslla e agora 
estase pendentes dos informes sectoriais para darlle a licenza de demolición. 
 
Pregunta o señor García Yáñez pola sentenza 99/19 de 28 de maio de 2019 
do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, que condena 
ao Concello a pagar 44.965,17€, por un accidente de tráfico con morte, e di 
si se vai a recorrer ou non. 
 
Di o señor Alcalde que non pode contestar porque ese tema o leva o Técnico 
de Administración Xeral e os avogados, que a día de hoxe están estudando 
si se recorre ou non.   
 
 
5º)  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que o 
outro día lendo a prensa veu unha información que lle preocupou no sentido 
de que en Xinzo chegan a acordos coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil 
para limpar o río e que aquí levamos anos que non nos deixan tocar o río, 
que está cheo de rabazas, de lixo e está abandonado, e pregunta se o 
Concello se move nese sentido para obrigar á Confederación Hidrográfica a 
que aporte cartos para poñer en boas condicións o río. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que a Confederación ten feito moitas limpezas 
no río ao seu paso polo Barco, que coa actual Confederación e coas 
anteriores o Concello tiña unha especie de  acordo que cando había que 
facer limpezas grandes, esas limpezas as facía a Confederación e despois o 
mantemento desas zonas o facía o Concello, que é a roza anual 
simplemente, e que todo iso estase mantendo, que en calquera caso o 
Concello do Barco tamén vai a asinar convenios coa Confederación de 
moito máis calado que a simple limpeza do río, que tamén hai autorización 
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para o tema das rabazas e que esa labor, como todos os anos, farase con 
voluntariado no fin de semana que se poida. 
 
Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e di que quere facer un rogo, 
que nas beirarrúas das Casas Baratas, na rúa Florencio Delgado Gurriarán 
fronte á entrada á capela hai lousas levantadas, que son un perigo e que se 
quedou en arranxar pero que seguen igual que estaban. 
 
Di o señor Alcalde que se están a facer moitos traballos nestes días, que o 
día 15 de maio entraron a traballar dous oficiais de primeira e están facendo 
moitas cousas pendentes e esa é unha delas, pero que tamén van xurdindo 
outras avarias coas que non se contaban, como por exemplo na rúa 
Academia Dequidt fundíronse catro ou cinco lousas e ao picar atopáronse 
que a beirarrúa se atopa no aire e que se está pendente do material para 
arranxala e que en relación coa beirarrúa da que fala o señor García Yáñez, 
en breve farase o arranxo. 
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que todo o mundo está moi contento 
coa Pista Polideportiva de Vilanova, que é un gran avance para o pobo e 
para o resto dos veciños do Barco, e pregunta se non pensou o Equipo de 
Goberno na necesidade de poñer unha fonte e papeleiras, así como na Pista 
da Cerámica ou na Pista das Casas Baratas, que nesas tampouco hai fontes 
nin papeleiras, que cre que é un bo complemento dotar a esas Pistas 
Polideportivas de fontes, porque fai moita calor para os nenos que utilizan 
esas pistas. 
 
Di o señor Alcalde que  recollen esa idea. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez e di que na avenida 
do Bierzo, á altura do número 101, hai un farol que desapareceu polo 
choque dalgún vehículo, que sería convinte reparala porque é unha zona 
onde non hai moitas casas, que os veciños lle pediron que o falara no Pleno 
para que se axilizara. 
 
Di o señor Alcalde que está contemplado no proxecto de leds, non só esa 
luminaria que falta na Avenida do Bierzo senón as luminarias que non teñen 
a debida consistencia, como por exemplo na Urbanización A Lamela, ou 
báculos que se atopan en moi mal estado, como na Ponte de San Fernando. 
Di que ese proxecto está en concurso e que en tres ou catro meses deberían 
estar traballando xa. 
 
Di o señor García Yáñez que os aparcamentos do Barco dan problemas aos 
veciños, tanto cos automóbiles como cos aparcamentos de camións se dan 
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problemas na Avenida do Bierzo, no aparcamento que se fixo na Casa Río 
Cigüeño, que cre que para resolver as necesidades de aparcamento o seu 
Grupo propuxo para os camións a zona da piscina, a zona do Río Miño, e se 
falara dun solar na rotonda da Proba, que el cre que hai que axilizar o plan 
de mobilidade que se tiña medio avanzado, discutilo e aprobalo para poder 
resolver estes problemas, que cre que hai que buscar uns aparcamentos 
cómodos sobre todo para os camións, porque a comarca depende en gran 
parte da mobilidade dos camións, que el sempre di que boas zonas serían a 
zona da Piscina, a zona da Finca do Cura, no Río Miño, que teñen fácil 
acceso á N-120 e que a súa pregunta é si se ten previsto a curto prazo 
empezar a traballar no plan de mobilidade e a executalo. 
 
Di o señor Alcalde que o concelleiro xa sabe que se quedou en que se 
paralizaba o último documento, que é un documento que ten certo consenso 
entre as tres forzas que había no Concello na pasada lexislatura, e que se 
deixaba para despois das eleccións e despois do verán, pois non parece  o 
momento máis adecuado para facer un debate sobre un asunto que vai a ser 
tremendamente importante para o futuro do Barco cando a xente está de 
vacacións, que se dixo que este asunto se trataría despois das Festas do 
Cristo, polo que se vai manter ese prazo que se deu, que en relación coas 
zonas propostas, na da rúa Río Miño xa houbo aparcamento e quitouse 
porque deu moitos problemas e había moitas queixas, que non se pode 
arranxar un problema nunha rúa para pasarllo a outra, que cre que se pode a 
curto prazo habilitar algún espazo en boa situación para que haxa máis 
aparcamento para camións, que a día de hoxe na zona da Avenida do Bierzo 
aparcan dous ou tres camións na parte alta exclusivamente, porque todos os 
demais van ao aparcamento que hai na finca do Río Cigüeño, que alí haberá 
os problemas que pode haber en todas as demais zonas de aparcamento, que 
se deixa o lixo alí e non a botan nas papeleiras, que ese é o único problema 
do que se ten constancia, a través da Policía Local, nese aparcamento, e que 
na recta de Cedie tamén poden aparcar moitos camións. 
 
Di o señor García Yáñez que fala do Plan de Mobilidade porque ese Plan ten 
que estar aprobado rapidamente para que vaia no orzamento do ano que ven, 
polo menos algunha actuación, que a el lle preocupa porque os orzamentos 
deste Concello que teñen que estar aprobados o 31 de decembro do ano, 
sempre se retrasan a marzo ou abril, co cal seguindo a dinámica do Concello 
de que aproban en abril ou en maio do ano que ven e se perdería de avanzar 
na mobilidade outro ano. 
 
Di o señor Alcalde que se intentará que este ano o orzamento do ano 2020 
estea aprobado en decembro de 2019 e que o Plan de Mobilidade hai que 
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esperar a ver que  di a xente por si sofre cambios e polo tanto non sexa tan 
doado de aprobar. 
 
Prosegue no uso da palabra o señor García Yáñez para dicir que segundo a 
prensa o Sergas mandoulle un convenio de actuación ao Concello, que é a 
primeira noticia que ten el, e que quere saber de que vai o convenio, que o 
lóxico e que ao recibir un convenio deste tipo se lle comunique aos 
concelleiros na Comisión informativa correspondente. 
 
Di o señor Alcalde que  o Conselleiro de Sanidade é moi optimista, que o 
Convenio chegou onte que é certo que el sabía que ían a mandar ese 
Convenio pero só sabía que ían mandar un convenio e que lles dixo que lle 
parecía ben que o mandaran e que xa se estudaría, mañá pasarallo ao técnico 
para que faga un informe sobre o que se propón no convenio, pero que hoxe 
salga na prensa o resultado dese Convenio chegando onte aquí paréceme 
dun afán de protagonizar absolutamente improcedente e unha actitude que 
menospreza a autonomía municipal. 
 
O señor García Yáñez fai uso da palabra para dicir que a el asombroulle que 
se faga un convenio e a contrapartida é que se dea a licenza de obra, que o 
que teñen é que solicitala, e tamén as bonificacións a que teñan dereito, 
porque para iso non fai falta convenios. 
 
Di o señor Alcalde que claro que non fai falta convenio, que para case todo 
o que piden teñen dereito, non se lle vai a cobrar o ICIO porque se vai a 
bonificar por ser un tema de carácter social, e se lle vai a dar a licenza cando 
presenten o proxecto, porque sen presentar o proxecto non lle vamos a dar a 
licenza, e que sobre o cobro do IBI hai que estudalo, que en calquera caso 
farase un informe técnico como primeira medida e cando se teña o informe 
técnico debaterase en Comisión. 
 
Pide a palabra o señor Melo García, quen, unha vez concedida, quere 
facerlle unha pregunta ao concelleiro de Obras. Di que debido á tormenta da 
tarde noite de onte, segundo as redes sociais, a rúa que tiña pendente era un 
río e a rúa que non tiña pendente era unha lagoa, e quería saber si hai 
algunha explicación a iso. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Neira Ojea que fai uso dela para dicir que 
case nunca vira caer tanta cantidade de auga como onte, a explicación é que 
foi moita auga en pouco tempo e os colectores non puideron  absorbela. 
 
Di o señor Alcalde que cando cae unha tromba como a que se produciu e 
coa cantidade de auga que caeu en dez minutos, cando se enchen os 
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colectores a auga continúa pola rúa adiante rematando nas partes mais 
baixas e que onde se ten saída non pasa nada pero que si non a ten embolsa 
e entra nos baixos, que sobre todo pasa na Avenida do Bierzo, aínda que alí 
non se fixeron obras de saneamento ou abastecemento, pero a auga segue 
baixando pola rúa e que ata se desviou unha parte do saneamento polo 
arroio Cigüeño, é dicir que se sacou auga do saneamento da parte máis 
baixa, e que ten difícil solución, pero haberá que buscala e que o mesmo 
problema é o que hai debaixo da vía en Veigamuíños, que alí hai dúas 
bombas que en principio deberían ser capaces de sacar, pola capacidade que 
teñen, o 99,9% da auga que caia, pero o problema é que esa auga vai ao 
colector e cando este entra en carga non entra máis e non saca auga e polo 
tanto alágase e que se está pendente de Confederación para facer ese 
bombeo directamente ao arroio Mariñán, que tanto o Consorcio como a 
Deputación, porque ese bombeo é da Deputación ao ser dela esa rúa, están 
dispostos a facer o que diga a Confederación.  
 
Pregunta o señor Melo García si está limpa ou está sucia a rede de 
sumidoiros porque ten visto a xente levantar as reixas dos sumidoiros e 
sacar follas de alí e afirma que o que hai que ter é a rede limpa. 
 
Di o señor Alcalde que unha rede como a da Avenida do Bierzo, que ten 
cincocentos ou seiscentos metros de lonxitude, que haxa tres ou catro 
sumidoiros que traguen ou que non traguen non inhabilita a coller auga, que 
por suposto que están limpos pero aínda que algún deles estivera sucio non 
xeraba gran problema porque hai máis por onde entrar a auga.  
 
Segue o señor Melo García no uso da palabra e pregunta, en relación co plan 
de mobilidade e o aparcamento dos camións, porqué non estuda o Concello 
facer un intercambiador de camións. 
 
Di o señor alcalde que o señor Melo García ten que traerlle esa proposta 
despois de falar cos camioneiros, a ver si prefiren estar nun sitio pagando ou 
que o Concello lles habilite uns espazos para aparcar e non pagar, que iso 
que lle propón ten unha xestión e sempre lle vai a costar diñeiro ao Concello 
porque evidentemente iso pode ser rendible nunha cidade onde aparcan 
centos de camións todos os días, que el falou cos camioneiros e o que eles 
queren é ter un sitio onde poder aparcar. 
 
Di o señor Melo García que non ten porque ser pagando, que pode ser un 
sitio onde podan estar todos agrupados. 
 
Di o señor alcalde que onde poden estar agrupados é nas rúas do Polígono 
Industrial, pero é que para alí non queren ir porque non queren sitios 
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afastados, que iso non é tan fácil, que si se poden buscar sitios e espazos 
onde podan estar, convivir e ter un espazo onde non causen trastornos aos 
cidadáns, esa é a mellor solución para todos.     
 
Pide a palabra o señor González Rodríguez, quen, unha vez concedida, di 
que quere transmitir as queixas dos usuarios das piscinas descubertas, que a 
maioría das duchas e dos váteres non funcionan ben. 
 
O señor alcalde di que o mirará porque fíxose unha obra alí para que os 
váteres funcionaran perfectamente, que a el non lle chegaron queixas polo 
que toma nota e o preguntará. 
  
Segue o señor González Rodríguez no uso da palabra e pregunta porqué se 
quitaron as escaleiras que ían ata arriba. 
 
Di o señor Alcalde que arriba ten unha impermeabilización polo que non é 
accesible, que cando estaba novo alí se poñían mesas e funcionaba o bar 
pero agora houbo que impermeabilizalo porque entraba auga, a parte que 
non habería un control sobre a seguridade da xente que subira alí. 
 
O señor González Rodríguez prosegue facendo uso da palabra dicindo que o 
normal sería que se tivera algo acondicionado para que a xente vaia a comer 
alí e non na herba, que en case todas as piscinas municipais teñen un lugar 
habilitado para iso. 
 
Di o señor Alcalde que ese é un tema para falar pero que haberá que 
habilitar un espazo, non o tellado do edificio, que ese tema pódese estudar. 
 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, di o señor Alcalde que antes de 
levantar a sesión quere comunicar á Corporación que neste mes de xullo 
haberá un pleno extraordinario por dúas cuestións, que unha delas é o prego  
das Piscinas, que segundo Secretaría ó ser a cinco anos ten que aprobalo o 
Pleno, e que tamén se vai a aproveitar para aprobar unhas facturas que 
entraron fóra de prazo, para que non queden para a sesión do pleno de 
setembro e poder pagalas canto antes e que se convocaría Comisión para o 
venres que ven e o pleno para dentro de quince días.   
 
Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 20:26 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
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Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 18 DE XU LL O DE 
2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 18 de xullo de 2019, 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 
Dna. Diana Urdangaray Díaz 
D. Miguel Neira Ojea. 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
D. Jesús Jares Almeida 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asiste, sen que conste xustificación escrita no expediente, o concelleiro 
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana, aínda que se xustifica a non 
asistencia de forma verbal pola Presidencia.  
 
Intervén 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).   
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Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, pide que conste en acta o pesar da 
Corporación polos pasamentos da nai de Don Enrique Leivas, e a sogra de 
Don Eduardo Ojea, exconcelleiros deste Concello. 
 
Di o señor Presidente que vai pedir tamén brevidade para o Pleno de hoxe e 
a razón é que se pretende que a contratación da xestión da piscina municipal 
se tramite canto antes e que por motivos de vacacións intentarase facer mañá 
a acta e o certificado do acordo para que o luns se poda subir á plataforma 
de contratación e se rematara mañá a acta se produciría un retraso de oito ou 
dez días.  
 
Pide a palabra o concelleiro señor García Yáñez, quen unha vez concedida, 
fai uso dela para pedir que a Corporación do Barco mande un telegrama ou 
un recoñecemento á familia de Chelo Rodríguez, unha das irmás de 
Soulecín, a única que quedaba viva ata onte e pensa que sería unha boa 
medida por parte do Concello, porque foi unha loitadora antifranquista que 
tivo que exiliarse e faleceu agora aos noventa e tantos anos. 
 
Di o alcalde que o Concello e persoalmente tiñan moita relación e que esa 
petición conste en acta.  
 
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación, se procede, do ditame da Comisión de Contas sobre 
levantamento de reparo e aprobación de expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos 12/2019, vinculado à aprobación do expediente 
de suplementos de créditos 4/2019: Relación de xustificantes de gasto 
2019 000019 e gastos asistencia a cursos persoal funcionario (Expt 
ECO000000113). 
 
Pola Alcaldía ordénase a lectura do ditame correspondente.  
 
Fai uso da palabra a Secretaría quen sinala que soamente se  notificou a 
convocatoria e orde do día do Pleno en prazo, coa antelación de dous días 
hábiles á celebración da sesión, a catro concelleiros co que se incumpriu o 
artigo 46.2 b da Lei 7/1985 do 2 de abril, 47.2 do Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 80.4 e 81.2 do 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
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Entidades Locales, o que pode supoñer a nulidade da sesión e polo tanto dos 
acordos adoptados na mesma. 
 
De seguido por esta Secretaría pásase a dar lectura, de maneira sucinta, do 
ditame da Comisión Especial de Contas de 12 de xullo de 2019, que 
literalmente di: 
 
"PROPOSTA DA ALCALDIA 
Logo de ver a existencia de varios xustificantes de gasto correspondentes a servizos 
prestados no exercicio anterior que, ou ben se recibiron no presente exercicio 2019, 
ou ben a finais do exercicio 2018 sen que puidese dárselle adecuado trámite no 
sinalado exercicio. 
As obras, servizos e suministros que se documentan na relación de xustificantes de 
gasto 19/2019 correspóndense en cantidade, prezo e calidade cos que no seu día 
foron autorizados pola Corporación Local. 
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2019 000019 que se presenta á 
Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total de 64 
xustificantes de gasto, que suman un importe total bruto de 74.820,34 euros 
incluíndo os gastos por asistencia a cursos do persoal funcionario do concello, 
constando acreditación documental da realización das prestacións, resultando o 
Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento 
inxusto da Administración. 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 9 de xullo de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal do 8 de 
xullo de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos efectivamente 
prestados, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario 
nun suposto de enriquecemento inxusto da Administración. 
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade dos xustificantes de gasto e os gastos de 
asistencia a cursos de persoal funcionario, incluídas na relación de xustificantes de 
gastos nº: 2019 000019, e recoñecer extraxudicialmente con cargo a modificación 
orzamentaria de suplemento de crédito 4/2019 derivado da aprobación das mesmas. 
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación da relación 2019 000019 con cargo ás aplicacións orzamentarias e 
importes que constan na sinalada relación, por un importe total de 74.820,34 
euros." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que se está ante unha 



 
 
 

 
 

4 
 

situación habitual nos últimos tempos, que hai que recorrer a esta figura do 
recoñecemento extraxudicial para aprobar as facturas que chegan na 
seguinte anualidade nas que se produciron, que son de pequenas empresas 
das que se ten falado en distintas comisións e tamén empresas grandes, que 
son todas facturas que entraron fóra de prazo e que é unha cuestión que non 
se dá resolto e que ó final son facturas que hai que pagar porque senón 
suporía un enriquecemento ilícito por parte do Concello, e que a cantidade é 
duns setenta e dous mil euros. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que como dixo o voceiro do PSOE estamos nas 
mesmas de sempre, que hai facturas para pagar do mes de agosto ou de 
setembro e ata do mes de maio de 2018, que aínda que as empresas 
funcionan como funcionan o Concello ten que mandar aviso ás empresas 
sobre todo cando hai algunhas que teñen rexistro de entrada en decembro, 
que son facturas que terían que terse pagado no 1º trimestre do ano actual e  
que cre que hai que pagar as facturas pero que tamén hai que traballar 
politicamente dende o Concello ou dende a FEGAMP para intentar que o 
Goberno central regule dalgunha forma a presentación de facturas, que non 
está a falar de facturas de 120 ou 300€ senón de facturas de miles de euros, 
como por exemplo as de Naturgy, empresa que conta coa suficiente forza e 
recursos para presentar as facturas en prazo. Di o concelleiro que cre que a 
FEGAMP ten que artellar algunha solución negociada co Goberno central, 
que esta é unha reivindicación que se leva feito dende que el está no 
Concello e diso xa pasaron catro anos, que unha cousa é que se paguen 
facturas de decembro pero non do mes de maio. Remata dicindo o señor 
García Yáñez que van votar a favor porque as facturas hai que pagalas, que 
simplemente fai un chamamento ao alcalde, como Presidente da FEGAMP, 
para que isto non o deixe correr, que este problema terano as 
administracións de todos os Concellos. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que, como isto xa pasou dúas veces e volverá 
a pasar máis veces, lle gustaría que houbera maior previsión e que non fose 
necesario convocar continuamente plenos extraordinarios para aprobar 
cuestións que  senón traerían prexuízos, como o das sancións que estaban 
sen pagar ou neste caso as facturas, que xa se sabe que hai que pagalas, que 
todo iso non depende do Goberno central nin da FEGAMP senón que 
depende do Concello e que polo tanto se pode solucionar dende aquí, e 
reitera que lle gustaría que nalgún momento se tratara de afrontar e de 
solucionar, que as facturas hai que pagalas pero que ve nos informes de 
Intervención que sempre hai algunhas matizacións que considera que tamén 
se lle pode dar unha solución e que vai a aproveitar para dicir que no 
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expediente seguinte vaise a aprobar,  segundo entendeu na Comisión, parte 
de crédito para pagar as subvencións das ANPAS ou cuestións culturais do 
2019, do ano 2018 e se prevían para o 2019, que cre que o entendeu 
correctamente e que senón é así retira o que vai dicir.  
 
Di o señor que Alonso Araujo que se refire ás subvencións ás entidades 
deportivas. 
 
Segue dicindo a sra. Aguado García que serán deportivas, pero que a ela iso 
venlle a dicir que os orzamentos do ano 2019 non se van a aprobar neste 
ano, porque senón esas partidas aprobaríanse nese orzamento e se pagarían 
conforme a el, que a ela iso parécelle grave, que unha Corporación con 
maioría absoluta se atope en xullo sen orzamentos e que xa prevea que non 
os vai a ter ata final de ano e pide e solicita encarecidamente que se solvente 
ese tema que lle parece que aprobar uns orzamentos é fundamental para a 
boa marcha do Concello, que non aprobar os orzamentos en tempo e forma 
incide en todas as demais cuestións.  
 
Di o señor  alcalde que no seguinte punto contestaralle á voceira do PP, que 
e agora van a votar o presente punto.   
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco 
abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García,), adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
do 8 de xullo de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase 
de servizos efectivamente prestados, resultando o Concello obrigado ao 
pago, incorrendo en caso contrario nun suposto de enriquecemento 
inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade dos xustificantes de gasto e os gastos 
de asistencia a cursos de persoal funcionario, incluídas na relación de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000019, e recoñecer extraxudicialmente 
con cargo a modificación orzamentaria de suplemento de crédito 4/2019 
derivado da aprobación das mesmas. 
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000019 con cargo ás 
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aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, 
por un importe total de 74.820,34 euros. 
 
 
2º Aprobación, se procede, do ditame da Comisión de Contas sobre 
aprobación do expediente de suplementos de crédito 4/2019 (Expt. 
ECO000000114) 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura, de maneira sucinta, do 
ditame da Comisión Especial de Contas de 12 de xullo de 2019, que 
literalmente di: 
 
“  PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Logo e ver o expediente formado, no que constan; 

- Providencia de Alcaldía de data 09.07.2019 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Informe de fiscalización da intervención de data 09.07.2019 

PROPONSE A SEGUINTE PROPOSTA DE DICTAME 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do Orzamento da 
corporación para o 2019, o cal se atopa prorrogado, na modalidade de Suplemento 
de Crédito 04/2019, financiado co Remanente de Tesourería para Gastos Xerais, 
que consta dos seguintes documentos: 

- Providencia de Alcaldía de data 09.07.2019 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Informe de fiscalización da intervención de data 09.07.2019 

As aplicación orzamentarias a suplementar son as seguintes: 
     
Aplicación: 161 22707 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

POR EMPRESAS 
50,25 

Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 1.300,00 
Aplicación: 340 22199 OUTROS SUBMINISTROS 19,92 
Aplicación: 920 22200 TELEFONICAS 2.959,06 
Aplicación: 150 22400 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.001,95 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
2.592,11 

Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.579,72 
Aplicación: 311 62307 ADQUISICION DE 

DESFIBRILADORES 
1.065,00 

Aplicación: 920 22200 TELEFONICAS 3.042,19 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 530,32 
Aplicación: 132 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.500,06 
Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.466,46 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
1.915,39 

Aplicación: 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 5.445,00 
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OUTRAS EMPRESAS. 
Aplicación: 165 22100 ENERGIA ELECTRICA 489,28 
Aplicación: 241Z1 22199 OUTROS SUBMINISTROS 2.107,82 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 2.231,24 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
1.436,98 

Aplicación: 132 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478,19 
Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.239,95 
Aplicación: 340 22300 TRANSPORTES 572,00 
Aplicación: 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 

OUTRAS EMPRESAS. 
496,10 

Aplicación: 340 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 157,30 
Aplicación: 231A 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 114,95 
Aplicación: 231A 22699 OUTROS GASTOS DIVERSOS 127,05 
Aplicación: 340 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 60,50 
Aplicación: 326A 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 78,65 
Aplicación: 340 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 508,20 
Aplicación: 920 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 151,25 
Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.480,01 
Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.361,33 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
1.708,36 

Aplicación: 165 22100 ENERGIA ELECTRICA 504,69 
Aplicación: 338 22609 OTROS GASTOS 1.247,40 
Aplicación: 330 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

E INSTALACIONES 
89,30 

Aplicación: 165 21000 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

202,24 

Aplicación: 165 21000 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

181,05 

Aplicación: 171 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
E INSTALACIONES 

138,01 

Aplicación: 326A 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 155,90 
Aplicación: 150 21000 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

509,53 

Aplicación: 453 61924 CAMIÑOS RURAIS 2018_2019 8.675,68 
Aplicación: 161 22707 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

POR EMPRESAS 
5.574,96 

Aplicación: 231 22199 OUTROS SUBMINISTROS 60,50 
Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 1.524,60 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 393,25 
Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 200,00 
Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 775,46 
Aplicación: 1532 21000 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

19,20 
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TOTAL 
R19/2019 

   74.518,36 

Aplicación: 920 23100 LOCOMOCION FUNCIONARIOS 264,48 
Aplicación: 920 23001 DIETAS FUNCIONARIOS 37,5 
TOTAL 
REC EXTR 

   74.820,34 

 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS. 

100.000,00 

 330 48900 SUBVENCIONS CULTURAIS 12.500,00 
 320 48900 SUBVENCIONS ANPAS 4.200,00 
 340 48900 SUBVENCIONS DEPORTIVAS 76.700,00 
TOTAL 
SUPLEMENTO 

  268.220,34 

     
O importe total da modificación proposta mediante suplemento de crédito 04/2019 
acada a contía de 268.220,34€. 
 
2º.-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." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que este punto está bastante 
intrincado co anterior porque no anterior se recoñeceron extraxudicialmente 
todas esas facturas deses gastos pendentes de abono e neste punto dótase 
presupostariamente ao Concello para que poda facer fronte e eses gastos e a 
algún máis que citará a continuación, que se aproveita esta aprobación de 
suplemento de crédito para dotar tamén con 100.000€ á partida 
correspondente ao estudio de viabilidade da piscina municipal climatizada 
que dependendo da data na que se adxudique a propia piscina será unha 
cantidade menor pero que como se establece que son 100.000€ é esa a 
cantidade coa que hai que dotala, que o que sobre desa partida pasará a 
quedar previsto para o ano 2020 para ese mesmo uso. Di que tamén para 
subvencións culturais do ano 2018 hai 12.500€, para as ANPAS 4.200€ e 
logo as deportivas, que quería aclararlle á voceira do PP que o ano natural 
das subvencións deportivas é o ano de tempada, é dicir de 1 de setembro a 
30 de agosto, polo que en setembro hai que sacar as subvencións para as 
distintas asociacións, que aí están incluídos, entre outros, o transporte ou as 
escolas deportivas de nenos. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que hai un informe de Intervención desfavorable 
e que lle preocupa como quedan as partidas que non pasan pola supervisión 
da Intervención e se hai un informe desfavorable despois de votar cre que 
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non son conscientes do que están votando ao non ter os informes técnicos. 
Di que logo con respecto á piscina cre que o procedemento normal sería ver 
antes o punto número 5, a aprobación do expediente de contratación, e 
despois falar de si hai que artellar crédito para pagar, que tampouco había 
tanta présa porque na licitación, si se aproba tal como está, vai incluído un 
tope de 100.000€, que cando estea aprobada a licitación o primeiro pago é 
en seis meses, polo que non corre ningunha présa para facelo a posteriori, 
que cre que como di el sería un procedemento máis racional. Di o 
concelleiro que lles parece ben que se paguen os compromisos do Concello 
coas entidades culturais e deportivas, e que con respecto aos orzamentos hai 
unha prórroga dos do ano 2018 por iso leva aparellado este procedemento, 
que a el xa non lle preocupan os orzamentos deste ano senón os orzamentos 
do ano que ven, que sería conveniente que para o ano que ven se presentaran 
en tempo. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que en relación co tema das escolas 
deportivas, o ano deportivo, de outubro a agosto, non é unha novidade deste 
ano pois evidentemente sempre é así, que este ano váiselle a pagar un ano 
completo tarde, porque estase aprobando o crédito do 2018. 
  
Di o señor alcalde que quere aclarar este tema, que o Concello ten 
orzamentos aínda que son prorrogados porque por causas obxectivas non se 
puideron aprobar no primeiro trimestre do ano 2019 e nestes momentos non 
ten maior interese, dende o punto de vista práctico, que no mes de setembro 
se traian uns orzamentos que van ter unha vida dun mes, que o que si lle 
preocupa ao Grupo de goberno é que en setembro se empece a traballar cos 
orzamentos do ano 2020 e estean aprobados no mes de decembro como 
corresponde, que nos orzamentos prorrogados aparecen as partidas de todo 
tipo de subvencións, polo tanto están contempladas, que o problema xurde 
por que non se sacaron a concurso porque non houbo tempo para sacalos nin 
as subvencións deportivas, nin as subvencións culturais, ni as subvencións 
de ANPAS, entre outras, pero pódense sacar esas subvencións, e vaise a 
facer, con cargo ao orzamento prorrogado, polo que van a cobrar todos a 
subvención, pero que si con cargo aos orzamentos prorrogados páganse esas 
subvencións se esgota o orzamento polo que para sacar as do ano 2019 hai 
que suplementar máis crédito, polo que dá igual que se faga nun orzamento 
novo ou nunha modificación orzamentaria. Di que todas esas partidas, todos 
eses expedientes non os fixo o alcalde, nin o voceiro, nin a concelleira de 
Cultura, fixéronse en Intervención, polo que todo está perfectamente 
controlado, e que con respecto ao tema dos 100.000€ hai que aclarar que 
cando se adxudique o servizo da piscina climatizada ten que estar dotado 
polo menos para o ano 2019, que había crédito na bolsa de vinculación 
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razoablemente para chegar aos meses que haxa que habilitar crédito, pero 
que a Interventora, tendo en conta que había o remanente diñeiro suficiente, 
considerou que era mellor dotar xa a anualidade completa e non facer 
despois outra modificación, que foi unha decisión técnica que el apoiou 
porque non ten ningunha incidencia dende o punto de vista orzamentario, 
que si ó chegar ao mes de outubro esa bolsa, por algunha razón, se gastou 
máis do que se pensaba ou xurdiu calquera factura e non hai bolsa non se 
pode adxudicar o servizo. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Alonso Araujo quen di que está todo 
supervisado pola Intervención, que de feito calquera tipo de subvención, 
previo ao seu pago ten que levar o visto e prace e así o fan. Di que si que é 
certo que ó mellor o expediente que se puxo a disposición dos concelleiros 
pois había que andar mergullando para localizar certas cousas. 
 
Retoma a palabra o señor alcalde para dicir que está de vacacións a Técnica 
informática e que cando veña se fará un pequeno curso para traballar cos 
expedientes electrónicos, e ademais habilitarase a cada grupo político un 
ordenador portátil para poder ter os expedientes que se están tratando, diante 
de cada un. 
 
Di a señora Aguado García que ninguén puxo en dúbida que estiveran 
incorrectamente intervidas as facturas e o traballo da Intervención, que ó 
final o que si cre é que a conclusión era correcta, pois evidentemente o 
orzamento nin se aprobou nin se vai a aprobar, que estar un ano enteiro sen 
orzamento é por falta de previsión.               
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco 
abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García,), adopta o seguinte acordo: 
 

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do Orzamento 
da corporación para o 2019, o cal se atopa prorrogado, na modalidade 
de Suplemento de Crédito 04/2019, financiado co Remanente de 
Tesourería para Gastos Xerais, que consta dos seguintes documentos: 

- Providencia de Alcaldía de data 09.07.2019 
- Memoria xustificativa da Alcaldía da mesma data 
- Informe de fiscalización da intervención de data 09.07.2019 

 
As aplicación orzamentarias a suplementar son as seguintes: 
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Aplicación: 161 22707 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 
POR EMPRESAS 

50,25 

Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 1.300,00 
Aplicación: 340 22199 OUTROS SUBMINISTROS 19,92 
Aplicación: 920 22200 TELEFONICAS 2.959,06 
Aplicación: 150 22400 SEGUROS DE EDIFICIOS Y 

LOCALES 
1.001,95 

Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 
INVENTARIABLE 

2.592,11 

Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.579,72 
Aplicación: 311 62307 ADQUISICION DE 

DESFIBRILADORES 
1.065,00 

Aplicación: 920 22200 TELEFONICAS 3.042,19 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 530,32 
Aplicación: 132 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.500,06 
Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.466,46 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
1.915,39 

Aplicación: 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS. 

5.445,00 

Aplicación: 165 22100 ENERGIA ELECTRICA 489,28 
Aplicación: 241Z1 22199 OUTROS SUBMINISTROS 2.107,82 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 2.231,24 
Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 

INVENTARIABLE 
1.436,98 

Aplicación: 132 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478,19 
Aplicación: 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.239,95 
Aplicación: 340 22300 TRANSPORTES 572,00 
Aplicación: 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 

OUTRAS EMPRESAS. 
496,10 

Aplicación: 340 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 157,30 
Aplicación: 231A 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 114,95 
Aplicación: 231A 22699 OUTROS GASTOS DIVERSOS 127,05 
Aplicación: 340 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 60,50 
Aplicación: 326A 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 78,65 
Aplicación: 340 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 508,20 
Aplicación: 920 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 151,25 
Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 

TÉCNICOS 
5.480,01 

Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TÉCNICOS 

3.361,33 

Aplicación: 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 
INVENTARIABLE 

1.708,36 

Aplicación: 165 22100 ENERGIA ELECTRICA 504,69 
Aplicación: 338 22609 OTROS GASTOS 1.247,40 
Aplicación: 330 21300 MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA E INSTALACIONES 
89,30 

Aplicación: 165 21000 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y B. 

202,24 
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NATURALES 
Aplicación: 165 21000 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

181,05 

Aplicación: 171 21300 MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA E INSTALACIONES 

138,01 

Aplicación: 326A 21200 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 155,90 
Aplicación: 150 21000 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

509,53 

Aplicación: 453 61924 CAMIÑOS RURAIS 2018_2019 8.675,68 
Aplicación: 161 22707 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

POR EMPRESAS 
5.574,96 

Aplicación: 231 22199 OUTROS SUBMINISTROS 60,50 
Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 1.524,60 
Aplicación: 920 22604 JURIDICOS 393,25 
Aplicación: 330 22609 OTROS GASTOS 200,00 
Aplicación: 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 

TÉCNICOS 
775,46 

Aplicación: 1532 21000 MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y B. 
NATURALES 

19,20 

TOTAL 
R19/2019 

   74.518,36 

Aplicación: 920 23100 LOCOMOCION FUNCIONARIOS 264,48 
Aplicación: 920 23001 DIETAS FUNCIONARIOS 37,5 
TOTAL 
REC EXTR 

   74.820,34 

 340 22799 TRABALLOS REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS. 

100.000,00 

 330 48900 SUBVENCIONS CULTURAIS 12.500,00 
 320 48900 SUBVENCIONS ANPAS 4.200,00 
 340 48900 SUBVENCIONS DEPORTIVAS 76.700,00 
TOTAL 
SUPLEMENTO 

  268.220,34 

     

O importe total da modificación proposta mediante suplemento de 
crédito 04/2019 acada a contía de 268.220,34€. 
 

2º.-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. 
 
 



 
 
 

 
 

13 
 

3º Aprobación, se procede, do ditame da Comisión de Contas sobre 
levantamento de reparo e aprobación expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito 13/2019: Premios maios e coplas 2018 (Expt 
ECO000000112) 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura, de maneira sucinta, do 
ditame da Comisión Especial de Contas de 12 de xullo de 2019, que 
literalmente di: 
 

"PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á CONCESIÓN  DOS PREMIOS 
DO CONCURSO DE COPLAS E MAIOS 2018 E Á SÚA APROBACIÓN 
MEDIANTE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO (EXPTE. 
R.E.C. 13/2019). 
 
Logo de ver a proposta da concelleira de cultura e educación do 2 de maio de 2018, 
que transcrita literalmente di: 
“ Margarida Pizcueta Barreiro, concelleira de Cultura e Educación, en relación 
co concurso de Maios e coplas celebrado no Barco de Valdeorras o día 1 de maio 
de 2018, ten a ben 
 
I N F O R M A R: 
1/ Que o xurado encargado de valorar os Maios estivo formado por Luis Enrique 
Rodríguez Arias, María Rodríguez Yáñez e eu mesma como concelleiro de Cultura. 
2/ Que foron inscritos para o concurso un total de nove Maios, catro na 
modalidade de artísticos e cinco na de enxebres. 
3/ Que atendendo aos criterios de valoración establecidos nas bases do concurso, 
o xurado valorou a estrutura dos maios (empregar madeira, saco e corda e a 
posibilidade de ser transportados manualmente), o acabado (cobertura realizada 
exclusivamente con elementos vexetais) e a harmonía estética do conxunto.  
Formulando a seguinte proposta de premios aos Maios nas dúas modalidades: 

Enxebres  
- Primeiro premio de 300 euros para O Maio do Barco Vello 
- Segundo premio de 250 euros para Colexio Otero Pedrayo 
- Terceiro premio de 150 euros para Asociación de Mulleres Rurais de 
Veigamuíños  
- Un accésit de 50 euros para ANPA Aturuxo do Colexio Julio Gurriarán 
- Un accésit de 50 euros para ANPA do Colexio Divina Pastora 
Artísticos 
- Primeiro premio de 300 euros para Escola Infantil Os Xograres 
- Segundo premio de 250 euros para ANPA Aturuxo do Colexio Julio 
Gurriarán 
- Terceiro premio de 150 euros para ASFAVAL 
- Un accésit de 50 euros para DISVALIA 

4/ Que foron inscritas para o concurso un total de cinco coplas. Que atendendo 
aos criterios de valoración establecidos nas bases do concurso: ser cantadas 
durante o acto, orixinalidade, extensión e calidade das composicións,  formulo a 
seguinte proposta de premios ás coplas: 
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- Un primeiro premio de 200 euros ás coplas presentadas por O Maio do 
Barco Vello. 
- Un segundo premio de 100 euros ás coplas presentadas por ANPA 
Aturuxo do Colexio Julio Gurriarán. 
- Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por ANPA Colexio Divina 
Pastora. 
- Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por Asociación de Mulleres 
Rurais de Veigamuíños. 

6/ Que foi inscrito un arco floral pola Asociación de Mulleres Rurais de 
Veigamuíños ao que, segundo o establecido nas Bases, lle corresponde como 
premio un lote de libros. 
O que fago constar aos efectos previstos nas Bases polas que se regula a concesión 
en réxime de concorrencia competitiva de subvencións destinadas aos 
participantes no concurso de Coplas e Maios correspondente ao ano 2018. 
O Barco, 2 de maio de 2018 
Asdo: Margarida Pizcueta Barreiro ” 
 

Logo de ver o informe do técnico de cultura municipal do 3 de maio de 2018, no 
que se conclúe que a proposta realizada polo xurado do concurso axústase ao 
sinalado nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local o 5 de abril de 2018. 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 8 de xullo de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2.   
 

PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión Especial de Contas,  a 
adopción do seguinte ACORDO: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 9 de xullo 
de 2019 e continuar coa tramitación do expediente, xa que aínda que se incumpre o 
principio de anualidade orzamentaria e algúns dos requisitos esixidos pola 
normativa reguladora das subvencións das administracións públicas, a proposta de 
concesión dos premios axústase ás bases sinaladas e tramitouse un procedemento 
con convocatoria pública  e proposta de concesión efectuada por un xurado. 
Ademais, trátase de premios de escaso importe individual e escasa contía total que 
teñen como finalidade fomentar a acción cultural no ámbito local e en particular a 
continuidade de celebracións de carácter tradicional como a dos maios. 
SEGUNDO. Resolver o concurso de coplas e maios correspondente ao ano 2018 e 
outorgar os premios que se relacionan na seguinte táboa, na que se inclúen os datos 
que figuran na declaración de cada solicitante e o control efectuado polo xurado: 
 
Premios aos maios: 
Enxebres:  Primeiro premio de 300 euros para O Maio do Barco Vello.  Segundo premio de 250 euros para Colexio Otero Pedrayo. 
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 Terceiro premio de 150 euros para Asociación de Mulleres Rurais de 
Veigamuíños.  Un accésit de 50 euros para ANPA Aturuxo do Colexio Julio Gurriarán.  Un accésit de 50 euros para ANPA do Colexio Divina Pastora. 

 
Artísticos:  Primeiro premio de 300 euros para Escola Infantil Os Xograres.  Segundo premio de 250 euros para ANPA Aturuxo do Colexio Julio 

Gurriarán.  Terceiro premio de 150 euros para ASFAVAL.  Un accésit de 50 euros para DISVALIA. 
 
Premios ás coplas:  Un primeiro premio de 200 euros ás coplas presentadas por O Maio do 

Barco Vello.  Un segundo premio de 100 euros ás coplas presentadas por ANPA Aturuxo 
do Colexio Julio Gurriarán.  Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por ANPA Colexio Divina 
Pastora.  Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por Asociación de Mulleres 
Rurais de Veigamuíños. 
 

Premios aos arcos florais:  Un lote de libros para o arco floral presentado pola Asociación de Mulleres 
Rurais de Veigamuíños. 

TERCEIRO. Recoñecer extraxudicialmente o crédito e aplicar ao orzamento do 
exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, os gastos derivados da concesión e 
aprobación dos premios sinalados no punto anterior. 
CUARTO. Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación dos premios sinalados no punto SEGUNDO con cargo á aplicación 
orzamentaria 2019 330/489.00 por un importe total de 1.950,00 euros." 
  
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que se traen os premios dos 
maios e as coplas do ano 2018, que hai un reparo de Intervención que hai 
uns requisitos administrativos que son difíciles de cumprir, porque ademais 
de asociacións de entidades culturais tamén hai persoas físicas e asociacións 
que se constitúen expresamente para facer o seu maio, que é difícil, como xa 
dixo, cumprir con todos eses requisitos, polo que está perfectamente 
xustificada a necesidade de aboar esas cantidades aos participantes neses 
concursos.  
 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que lle parece ben que se subvencionen os maios 
pero que ante os reparos solicita que para o próximo concurso intenten facer 
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os concursos tendo en conta a corrección destes reparos, simplemente para 
non ter que vir aquí con informes desfavorables e suspensivos e que eles 
votarán a favor porque hai que potenciar os maios, aínda que eles 
cambiarían algunhas cousas. 
 
Di o señor Alonso Araujo que os requisitos administrativos son moi 
complicados, como por exemplo si é unha agrupación de persoas que veñen 
co seu maio teñen que dar o número de conta de cada un deles para poder 
pagarlle individualmente, que vai ser moi complicado que se poda cumprir 
con todos os requisitos. 
 
Di o señor García Yáñez que habería que mirar como o fan noutros 
concellos, por exemplo en Ourense e habería que atopar a fórmula para que 
non haxa tantas complicacións, porque ó final este tipo de requisitos 
administrativos fan que se perdan as tradicións, que custa máis o proceso de 
participación que o que se recibe en premios.    
 
Fai uso da palabra a concelleira delegada de Cultura, a señora Pizcueta 
Barreiro, para dicir que en todo momento se intentou que non viñera o 
acordo con ese reparo, tanto coa Interventora como cos técnicos, pero eles 
non lle deron ningunha solución polo que así se fixo o ano pasado e que ela 
descoñece si en outros concellos a fórmula que eles teñen tamén ven 
reparada ou non, aínda que probablemente si.   
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, cos votos a favor dos 
dezaseis concelleiros asistentes, adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 9 de xullo de 2019 e continuar coa tramitación do expediente, xa que 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e algúns 
dos requisitos esixidos pola normativa reguladora das subvencións das 
administracións públicas, a proposta de concesión dos premios axústase 
ás bases sinaladas e tramitouse un procedemento con convocatoria 
pública  e proposta de concesión efectuada por un xurado. Ademais, 
trátase de premios de escaso importe individual e escasa contía total 
que teñen como finalidade fomentar a acción cultural no ámbito local e 
en particular a continuidade de celebracións de carácter tradicional 
como a dos maios. 
 

SEGUNDO. Resolver o concurso de coplas e maios correspondente ao 
ano 2018 e outorgar os premios que se relacionan na seguinte táboa, na 
que se inclúen os datos que figuran na declaración de cada solicitante e 
o control efectuado polo xurado: 
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Premios aos maios: 
Enxebres:  Primeiro premio de 300 euros para O Maio do Barco Vello.  Segundo premio de 250 euros para Colexio Otero Pedrayo.  Terceiro premio de 150 euros para Asociación de Mulleres 

Rurais de Veigamuíños.  Un accésit de 50 euros para ANPA Aturuxo do Colexio Julio 
Gurriarán.  Un accésit de 50 euros para ANPA do Colexio Divina Pastora. 

 
Artísticos:  Primeiro premio de 300 euros para Escola Infantil Os Xograres.  Segundo premio de 250 euros para ANPA Aturuxo do Colexio 

Julio Gurriarán.  Terceiro premio de 150 euros para ASFAVAL.  Un accésit de 50 euros para DISVALIA. 
 
Premios ás coplas:  Un primeiro premio de 200 euros ás coplas presentadas por O 

Maio do Barco Vello.  Un segundo premio de 100 euros ás coplas presentadas por 
ANPA Aturuxo do Colexio Julio Gurriarán.  Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por ANPA Colexio 
Divina Pastora.  Un accésit de 50 euros ás coplas presentadas por Asociación de 
Mulleres Rurais de Veigamuíños. 
 

Premios aos arcos florais:  Un lote de libros para o arco floral presentado pola Asociación 
de Mulleres Rurais de Veigamuíños. 

 
TERCEIRO. Recoñecer extraxudicialmente o crédito e aplicar ao 
orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, os gastos 
derivados da concesión e aprobación dos premios sinalados no punto 
anterior. 
 

CUARTO. Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos premios sinalados no punto SEGUNDO 
con cargo á aplicación orzamentaria 2019 330/489.00 por un importe 
total de 1.950,00 euros. 
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4º Aprobación, se procede, do ditame da Comisión de Contas sobre 
declaración de especial interese social polo Pleno a efectos de  
bonificación do ICIO nas obras de rehabilitación do CEIP Condesa de 
Fenosa (Expt URB000000585) 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura, de maneira sucinta, do 
ditame da Comisión Especial de Contas de 12 de xullo de 2019, que 
literalmente di: 
 

"PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE 
OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER CIRCUNSTANCIAS 
SOCIAIS OU DE FOMENTO DO EMPREGO NAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DO CEIP CONDESA DE FENOSA, A EFECTOS DA 
BONIFICACIÓN NO ICIO. 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación do CEIP Condesa de Fenosa presentada pola Xunta de Galicia o 
23.04.2019 (R.E. nº 4340). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 21.06.2019. 
Logo de ver o informe da Tesourería do 09.07.2019, en relación coa inexistencia de 
débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver a fiscalización do expediente realizada pola adxunta á Intervención 
municipal o 09.07.2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación 
 

PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión de Patrimonio, 
Facenda, Contas e Promoción Económica, a adopción do seguinte acordo:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de 
especial interese social nas obras de rehabilitación do CEIP Condesa de Fenosa, a 
efectos da bonificación no 95% do ICIO." 
 
Di o señor alcalde que mañá por Resolución se lle vai a dar a licenza, 
porque era preceptivo bonificar o ICIO antes de dar a licenza, polo que se 
lle dará mañá para que podan empezar a traballar.     
 
Sen máis intervencións, a Corporación, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos dezaseis membros asistentes acorda: 
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social nas obras de rehabilitación do 
CEIP Condesa de Fenosa, a efectos da bonificación no 95% do ICIO. 
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5º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía/denominada providencia (código de verificación 
07E30001842E00X9C8C2E6R6R7)para a aprobación do expediente de 
contratación para a licitación da xestión da piscina municipal 
climatizada (Expt SEC00000077). 
 

Pola Alcaldía solicítase que se dea conta da proposición que se somete a 
votación. Pola Secretaría sinálase que a proposición, denominada 
providencia (código de verificación 07E30001842E00X9C8C2E6R6R7) no 
expediente, foi tamén obxecto de ditame favorable pola Comisión Informativa 
de Deportes do 12 de xullo do 2019, que consta no expediente, pero que non 
se incluíu o asunto na orde do día como ditame por que a convocatoria 
realizouse sen cumprir coa antelación mínima legal. Logo diso a Secretaría dá 
lectura á proposición, que literalmente di: 
 
"PROVIDENCIA 
Expediente: 2019 SEC000000077. 
Asunto: Emisión de informes preceptivos. 
Antecedentes: 
-Encargouse a redacción dun estudo de viabilidade económica e anexo ao mesmo, 
así como certificado da súa exposición pública. 
-Emitiuse informe polo arquitecto municipal relativa á valoración dos bens que se 
cederán en concesión, do 17 de abril de 2019. 
-Elaborouse a memoria do órgano que propón o contrato do 21 de maio de 2019, 
corrixida o 27 de maio de 2019 (código de verificación: 
07E3000167F800G0R1L5B7E7G8). 
-Redactouse o prego de prescricións técnicas asinado pola Técnica socioeducativa 
do Concello co visto bo do concelleiro de deportes, con código de verificación: 
07E3000167F500A9Q8Z0B4W2B4 e o prego de cláusulas administrativas 
particulares (código de verificación: 07E300016AFE00V2A9S7R8T1J4). 
-Emitiuse informe pola Secretaría o 31 de maio do 2019 sobre os pregos de 
cláusulas administrativas. 
-Solicitouse o informe preceptivo á Oficina Nacional de Evaluación. O informe 
tivo entrada nesta Corporación o 21 de xuño do 2019. 
-De forma paralela levouse a cabo a modificación do regulamento municipal do 
servizo, pendente de aprobación polo órgano competente. 
De acordo co anterior e sendo preceptivos os informes previos á aprobación do 
expediente de contratación da Secretaría e da Intervención, ordénase a súa emisión, 
co obxecto de que o Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión informativa 
de deportes, xuventude e participación cidadá, adopte o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Aprobar o estudo de viabilidade económica para a explotación da piscina 
climatizada municipal do Concello do Barco de Valdeorras e o seu anexo (códigos 
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de verificación electrónica na sede electrónica do Concello: 
07E300014C6200H0V7N7W5B2L9 e 07E300014C6400A5P4O9J7M9S0). 
Segundo: Autorizar o gasto preciso para atender as posibles obrigas que se deriven 
deste contrato no exercicio 2019 por un importe de 333.333,33 euros con cargo á 
aplicación orzamentaria 340/227.99 e asumir o compromiso de dotar crédito 
axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 340/227.99 do correspondente 
orzamento dos exercicios seguintes ao 2019 nos que se atope vixente o contrato 
(2019 a 2024) para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato administrativo de 
concesión do servizo público municipal da piscina municipal climatizada do Barco 
de Valdeorras (Expediente núm. 2019 SEC000000077). 
Terceiro: Aprobar o expediente de contratación, os pregos de prescricións técnicas 
e os pregos de cláusulas administrativas particulares (códigos de verificación 
electrónica na sede electrónica do Concello: 07E300016AFE00V2A9S7R8T1J4 e 
07E3000167F500A9Q8Z0B4W2B4), memoria e demais contido do expediente 
para a adxudicación mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria, oferta 
máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato 
administrativo de concesión do servizo público municipal da piscina municipal 
climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente núm. 2019 SEC000000077). 
Cuarto: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación mediante a 
publicación do anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello, ao que se 
acompañará: 
1 Memoria xustificativa do contrato 
2 Estudo de viabilidade e anexo. 
3 Informe técnico de valoración do 17 de abril do 2019. 
4 Prego de cláusulas administrativas con todos os seus anexos. 
5 Prego de cláusulas administrativas con todos os seus anexos. 
6 Tarifas a pagar polos usuarios ao adxudicatario (Capítulo XIII da Ordenanza 
municipal reguladora do servizo: Prestacións patrimoniais de carácter público non 
tributario pola prestación do servizo en réxime de concesión de servizos). 
7 Acordo de aprobación do expediente. 
A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións e 
comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados realizarase 
exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 
Quinto: Condiciónase o presente contrato á entrada en vigor da modificación do 
Regulamento de réxime interno da piscina climatizada do Barco de Valdeorras 
(B.O.P. de Ourense núm. 58 de 12 de marzo de 2010) cuxa aprobación inicial se 
realizou na sesión plenaria de 4 de xullo do 2019), que pasará a denominarse 
"Ordenanza reguladora do servizo público municipal da piscina climatizada do 
Concello do Barco de Valdeorras e do seu regulamento de réxime interno" e que 
contén as tarifas que pagarán os usuarios do servizo ao concesionario." 
 
Dende a Secretaría infórmase que hai un erro material no apartado Cuarto, 
pois repítense nos números 4 e 5 ao referirse ao "Prego de cláusulas 
administrativas con todos os seus anexos", cando no número 4 debería dicir 
prego de prescricións técnicas e que ó ser un erro de carácter material que se 
pode corrixir verbalmente mediante emenda. 
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Por unanimidade dos dezaseis membros asistentes acórdase ratificar a 
inclusión na orde do día o asunto coa corrección do erro material no sentido 
sinalado pola Secretaría. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que no último pleno ordinario 
tróuxose a modificación da ordenanza municipal reguladora do servizo  
público da piscina municipal, e que agora se trae todo o expediente para 
sacalo a concurso inmediatamente e que vai a facer un resumen de todo o 
que implica o prego técnico para que as empresas se poidan presentar con 
coñecemento de causa, que o contrato ten unha duración prevista de cinco 
anos sen posibilidade de prórroga, que o horario será de 70 horas semanais, 
o 1 de xaneiro, o 25 de decembro e os festivos locais estará pechada, un 
peche técnico no mes de agosto e os medios materiais son a propia 
instalación coa maquinaria, aparellos e material existente, como así estaba 
estipulado no anterior prego, que en canto aos prezos xa se falou deles no 
pasado pleno ordinario, e cita, de seguido, os grupos mínimos de 
actividades. Prosegue dicindo o voceiro que entre os criterios de 
adxudicación o primeiro vai ser o da mellor aportación pública, que antes 
aprobouse a aportación de 100.000€ e en función do porcentaxe da baixa 
que presente cada empresa vai a recibir uns puntos, que outro criterio será a 
ampliación do horario mínimo en función desas 70 horas semanais pero si a 
empresa adxudicataria oferta unhas horas máis a maiores hai unha variante 
de puntos e tamén para o caso de ofertar actividades a maiores e que con 
respecto á xestión e difusión das actividades da propia instalación esíxeselle 
á adxudicataria unha páxina web coa información completa de toda a 
instalación e tamén se lle esixe un sistema de reserva telemático. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o prego está en función do plan de 
viabilidade que se fixo para ver si era rendible a piscina e lle causan 
sorpresa algúns conceptos  como que o plan fale dun 14%  ou 15% de taxa 
de retorno e a taxa de retorno é cando se fai un investimento, que si fora un 
concello que xestionara de forma directa a piscina habería taxa de retorno 
pero non neste caso no que é unha empresa a que vai a percibir ganancia 
pura e dura, non hai taxa de retorno soamente descontarán os impostos que 
teñan que pagar, e que para o caso de que a xestión fora directa existiría taxa 
de retorno porque o Concello fai un investimento de case 500.000€ para 
poñer en condicións a instalación, que por riba vaise a financiar a futura 
empresa que a colla con ata 100.000€ ó ano e que ó final a piscina vai a 
costar aos veciños do Barco sobre un millón de euros. Di o voceiro que el 
cre que a piscina hai que tela, que é conveniente por temas de saúde e de 
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ocio, pero que el pensa que sairía moito máis barata cunha xestión directa 
polo Concello, que outro aspecto que lle preocupa é o tema dos 
traballadores pois no prego pon que na anterior concesión tiñan 13 
traballadores, que se pon como feito negativo, e o lóxico é poñer a partir de 
13 traballadores, que eles esixirán un mínimo de 13 traballadores para 
xestión de piscina, que tamén lle chama a atención que hai múltiples causas 
de rescisión de contrato pero que non hai un motivo que pode ser o non 
cumprimento cos seus traballadores, os convenios e a normativa laboral, que 
cre que aí sería convinte facer fincapé que se non cumpre cos traballadores 
ou noutros aspectos da concesión retornaría a concesión e que por todo iso, 
eles seguen pedindo a xestión directa da piscina polo Concello tal e como 
xestiona outros servizos, e sobre todo cando hai que aportar un millón de 
euros para que exista unha ganancia líquida de como mínimo 150.000€, sen 
arriscar nada.       
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que eles no pleno ordinario fixeran a 
matización sobre o bono familiar e que xa ven que non hai ningún cambio 
nese aspecto e que quere que quede claro que lles parece inxusto que todos 
os abonos sexan máis baratos nese caso menos no bono familiar, que lle 
parece de un agravio inxustificado, que unha das preguntas que ten é sobre 
os 36.000€ do equipamento xa que se dixera que todo o equipamento 
permanecía nas instalacións pero que seguen aparecendo 36.000€ e non 
encontrou unha explicación a iso, e que en canto ao tema do diñeiro volve a 
incidir en que fai anos prometéranlle a reclamación que correspondía por 
non estar a piscina realizada como debería de estar, que fai uns meses se lle 
volveu a prometer e así tamén no último pleno ordinario, que o seu Grupo 
non vai a aprobar absolutamente nada máis con respecto á piscina por mor 
disto último e porque non lles gusta que os enganen, e que o prazo corre e 
aínda hai meses pero que dentro de pouco haberá días para poder exercer as 
accións correspondentes.      
 
Concédeselle a palabra ao sr. Alonso Araujo que di que el non se vai a meter 
si hai ou non más ganancia, que cando unha empresa accede a un contrato 
faino a risco e ventura, que hai un estudo de viabilidade que prevé unha 
serie de usuarios e se non se acadan  é o risco que vai ter o empresario 
cando se presente, que o mínimo de traballadores está previsto no plan de 
viabilidade e iso vai ser fiscalizado, de feito nos pregos hai un apartado no 
que o concello vai a facer unha supervisión e control cada certo tempo no 
que a empresa ter que presentar uns informes sobre o funcionamento da 
propia instalación e incluso sobre os contratos dos traballadores e que sobre 
a situación dos traballadores hai unha inspección de traballo, que non é o 
Concello o que ten que supervisar o cumprimento da normativa laboral e 
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social e que hai unha parte dun abono familiar que si  que é certo que suben 
os prezos pero para outros colectivos baixan e que iso non o sinala a sra. 
Aguado García.  
 
A sra. Aguado García fai uso da palabra para dicir que que si que dixo que 
lle parecía estupendo a baixa dos custes do abono nos supostos nos que se 
produce, pero non lle parece correcto que algunhas familias non se vexan 
beneficiadas. 
 
Di o sr. Alonso Araujo que con respecto aos 36.000€ de investimento ao que 
se referiu a concelleira Aguado García hai que pensar que entre o 
equipamento que vai ter que dispor a nova contrata vai ser unha páxina web 
e aparte haberá máquinas que haberá que repoñer, que tampouco é unha 
cantidade tan esaxerada sabendo o que se necesitaría, que con respecto á 
reclamación das obras xa lle dixo que se vai a facer esa reclamación pero 
que as obras aínda están en execución e que cando se fagan os informes da 
situación real farase a reclamación, que se mantén ese compromiso. 
  
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida e Álvarez Fernández), seis abstencións (dos concelleiros Aguado 
García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez, Melo García e 
Vilasánchez Feijóo) e un en contra (do concelleiro García Yáñez), adopta o 
seguinte acordo: 
 

Primeiro: Aprobar o estudo de viabilidade económica para a 
explotación da piscina climatizada municipal do Concello do Barco de 
Valdeorras e o seu anexo (códigos de verificación electrónica na sede 
electrónica do Concello: 07E300014C6200H0V7N7W5B2L9 e 
07E300014C6400A5P4O9J7M9S0). 
 

Segundo: Autorizar o gasto preciso para atender as posibles obrigas 
que se deriven deste contrato no exercicio 2019 por un importe de 
333.333,33 euros con cargo á aplicación orzamentaria 340/227.99 e 
asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na 
aplicación orzamentaria 340/227.99 do correspondente orzamento dos 
exercicios seguintes ao 2019 nos que se atope vixente o contrato (2019 a 
2024) para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato administrativo 
de concesión do servizo público municipal da piscina municipal 
climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente núm. 2019 
SEC000000077). 
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Terceiro: Aprobar o expediente de contratación, os pregos de 
prescricións técnicas e os pregos de cláusulas administrativas 
particulares (códigos de verificación electrónica na sede electrónica do 
Concello: 07E300016AFE00V2A9S7R8T1J4 e 
07E3000167F500A9Q8Z0B4W2B4), memoria e demais contido do 
expediente para a adxudicación mediante procedemento aberto, 
tramitación ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de 
adxudicación, para a adxudicación do contrato administrativo de 
concesión do servizo público municipal da piscina municipal 
climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente núm. 2019 
SEC000000077). 
 

Cuarto: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación 
mediante a publicación do anuncio de licitación no perfil do contratante 
do Concello, ao que se acompañará: 
1 Memoria xustificativa do contrato 
2 Estudo de viabilidade e anexo. 
3 Informe técnico de valoración do 17 de abril do 2019. 
4 Prego de prescricións técnicas. 
5 Prego de cláusulas administrativas con todos os seus anexos.  
6 Tarifas a pagar polos usuarios ao adxudicatario (Capítulo XIII da 
Ordenanza municipal reguladora do servizo: Prestacións patrimoniais 
de carácter público non tributario pola prestación do servizo en réxime 
de concesión de servizos). 
7 Acordo de aprobación do expediente. 
A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións 
e comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados 
realizarase exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 
 

Quinto: Condiciónase o presente contrato á entrada en vigor da 
modificación do Regulamento de réxime interno da piscina climatizada 
do Barco de Valdeorras (B.O.P. de Ourense núm. 58 de 12 de marzo de 
2010) cuxa aprobación inicial se realizou na sesión plenaria de 4 de 
xullo do 2019), que pasará a denominarse "Ordenanza reguladora do 
servizo público municipal da piscina climatizada do Concello do Barco 
de Valdeorras e do seu regulamento de réxime interno" e que contén as 
tarifas que pagarán os usuarios do servizo ao concesionario. 
 
Pola Alcaldía sinálase que se entende realizada tamén a ratificación da 
inclusión na orde do día do asunto por unanimidade dos concelleiros 
asistentes á sesión. 
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6º Dación de conta dos representantes dos Grupos Políticos Municipais 
nas diferentes Comisións Informativas. 
 

Pola Alcaldía se dá conta dos representantes dos Grupos Políticos 
Municipais nas diferentes Comisións Informativas. 
 
 
Di o señor alcalde que había un pequeno compromiso de que nos plenos 
extraordinarios habería "Rogos e Preguntas" pero non se puxo precisamente 
porque era un pleno que se quería que foxe breve, que afortunadamente 
quere agradecer a brevidade porque eran moitos puntos, aínda que se hai 
unha pregunta que se considere urxente, que non poida esperar ao mes de 
setembro pois que non ten ningún problema en contestala. 
 
Dende a Secretaría solicítase o uso da palabra para informar que nos plenos 
extraordinarios non se poden incluír asuntos fora da orde do día, polo que 
non se poden incluír rogos e preguntas porque non están previstos na orde 
do día e na convocatoria que se trasladou. 
 
O sr. alcalde dá o uso da palabra ao señor García Yáñez quen fai uso dela 
para dicir que hoxe de mañá falou co alcalde en que ía facer algunha 
pregunta, que vai a facer unha pregunta porque considera que é urxente, 
porque a xente está moi preocupada e que fai pouco se fixeron as obras de 
impermeabilización das rúas San Mauro, Real e San Roque e que resulta 
que hai veciños que seguen tendo filtracións ata as casas e que iso lle 
preocupa porque a empresa ten catro anos de garantía, e que xa non só iso 
senón que está mal por abaixo e está mal por arriba e que o chan da rúa 
habería que arranxalo. 
 
Di o señor alcalde que se impermeabilizou o colector xeral, que se sabía que 
podería haber algún problema nalgunha acometida e que xa lle deu orde aos 
técnicos do Consorcio para que fagan unha revisión casa por casa onde 
entrou a auga nestes últimos días, porque esas acometidas pódense facer 
polo método tradicional é dicir levántase e colócase un tubo novo e que 
haberá que tomar unha decisión sobre esas pedras centrais que dan 
problemas e que ó mellor hai que coller un tramo de 50 mts. levantalo e 
volvelo a asentar, que están nese tema e que intentarán arranxalo pronto.  
 

 
Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente 
levántase a sesión sendo as 20:01 horas do día indicado no encabezamento, 
estendéndose a presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
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Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 5 DE SETEMBRO DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:04 
horas do 5 de setembro de 2019, 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 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 
D. Miguel Neira Ojea. 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asisten a concelleira Dna. Diana Urdangaray Díaz e D. Jesús Jares 
Almeida, constando xustificación das ausencias ante a Secretaría municipal. 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre como 
interventora Dª  Ana Álvarez Blanco, ámbolos dous funcionarios no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría e da Intervención 
respectivamente, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día a Corporación, e os demais concelleiros 
asistentes, de forma unánime, desexan unha pronta recuperación do 
concelleiro D. Jesús Jares Almeida, quen sufriu, di o alcalde, un accidente 
de tráfico no exercicio das súas funcións como concelleiro. 
 
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
  
1º Aprobación da acta da sesión ordinaria de 4 de xullo de 2019 e da 
acta da sesión extraordinaria de 18 xullo de 2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións ordinaria e extraordinaria, celebradas polo Pleno os días 4 e 18 de 
xullo de 2019 respectivamente, ao non formularse observación algunha, 
estas dúas actas resultaron aprobadas en votación ordinaria por unanimidade 
dos quince concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión informativa de obras, medio rural, cemiterio e 
parques e xardíns do 27 de agosto de 2019 relativo á aceptación de 
delegación de contratación de "Pavimentación e Infraestruturas de 
saneamento, abastecemento e iluminación da Rúa das Regas". 
Expediente número 2019SEC000000128. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns 
do 27 de agosto de 2019, que literalmente di: 
 

“1 Solicitouse ao abeiro dos Planes Provinciais 2019 subvención para a execución 
da obra “PAVIMENTACIÓN E  INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO, 
ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA RÚA DAS REGAS”. 
2 Por resolución da Alcaldía número 00000470 de 2019, de 31.05.2019, aprobouse 
o proxecto de obra de " “PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUTURAS DE 
SANEAMENTO, ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA RÚA DAS 
REGAS”, redactado pola Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos dona Claudia 
Sánchez-Lagarejo Fernández, cun orzamento de execución por contrata de 
96.000.euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído. 
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, de 01.07.2019, acordouse 
conceder ao Concello do Barco de Valdeorras a delegación de competencias para a 
contratación da obra. 
Consideracións legais 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. 
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Por todo o anterior proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO 
 
1º Aceptar a delegación de competencias para a contratación da obra de 
"PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO, 
ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA RÚA DAS REGAS”, ao abeiro dos 
Planes Provinciais 2019." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que como dentro das bases 
dos Planes Provinciais así se estipula o que se fai é aceptar esa delegación 
para poder contratar directamente dende o propio Concello esta obra, que 
ten un orzamento de 96.000€ e hai que remitir este acordo antes do 30 de 
setembro de 2019 á Deputación Provincial. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que este tema está vencellado coa proposta de 
moción que presenta o BNG sobre a financiación dos Concellos por parte da 
Deputación Provincial, polo que a súa intervención principal a deixará para 
a discusión da Moción, aínda que quere recalcar que a Deputación, como 
ben se sabe, ten medio abandonado ao oriente ourensá e por riba se lle fan 
favores á Deputación, como a contratación desta obra, e que con respecto ao 
Barco de Valdeorras é un polo de experimentación sobre todo a nivel de 
auga, coa creación dun Consorcio onde nos integramos e somos o Concello 
que máis paga no Consorcio de Valdeorras e o problema é que somos dos 
únicos municipios de Valdeorras que aguanta a famosa taxa da Deputación 
polo consumo da auga. Conclúe a súa quenda o voceiro dicindo que o seu 
Grupo neste tema vai a votar a favor aínda que, como xa dixo, a discusión 
vai ser logo coa moción do BNG pois pensan que están marxinados pola 
Deputación e aportarán datos que xustifica esta afirmación.   
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que o seu Grupo, como queren levar unha 
orde nas cousas,  cando se trate a moción falará da moción e que agora toca 
falar da delegación de competencias e non teñen nada que opoñer neste 
tema.  
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos quince concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

Aceptar a delegación de competencias para a contratación da obra de 
"PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO, 
ABASTECEMENTO E ILUMINACIÓN NA RÚA DAS REGAS”, ao abeiro 
dos Planes Provinciais 2019. 
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3º Ditame da Comisión informativa de obras, medio rural, cemiterio e 
parques e xardíns do 27 de agosto de 2019 relativo á delegación de 
competencias de contratación na Alcaldía no contrato de concesión de 
servizos da piscina climatizada. Expediente número 2019SEC00000077. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns 
do 27 de agosto de 2019, que literalmente di: 
 

"ASUNTO: DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. CONTRATO 
DE CONCESIÓN DE SERVIZOS DA PISCINA CLIMATIZADA. 
EXPEDIENTE: 2019 SEC000000077 
Antecedentes: 
1º O Pleno do Concello, como órgano de contratación, en sesión celebrada o 18 de 
xullo do 2019 acordou aprobar o estudo de viabilidade económica para a 
explotación da piscina climatizada municipal do Concello do Barco de Valdeorras, 
aprobar o expediente de contratación, os pregos de prescricións técnicas e os 
pregos de cláusulas administrativas particulares, memoria e demais contido do 
expediente para a adxudicación mediante procedemento aberto, tramitación 
ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a 
adxudicación do contrato administrativo de concesión do servizo público municipal 
da piscina municipal climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente núm. 2019 
SEC000000077) e a apertura do procedemento de adxudicación. 
2º O prazo de presentación de ofertas remata o día 2 de setembro do 2019. 
 

Consideracións legais e técnicas  
1ª No expediente de contratación para a concesión do contrato de concesión do 
servizo público da piscina municipal climatizada o órgano de contratación é o 
Pleno da Corporación por aplicación da D.A.2ª 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. Ao ser o órgano de contratación neste 
expediente o Pleno, todos os acordos que teñan transcendencia fronte a terceiros 
durante o procedemento de licitación e a vida do contratos deben ser realizados 
polo Pleno, previo ditame da Comisión Informativa. 
2ª A delegación proposta se xustifica por razóns de axilidade na xestión 
administrativa, sobre todo durante a execución do contrato, xa que de non 
delegarse os acordos precisarían ademais do ditame da Comisión Informativa a 
convocatoria e celebración dunha sesión plenaria ou a espera á sesión ordinaria do 
Pleno do Concello. Proponse excluír da delegación o acordo da adxudicación do 
contrato, xa que se entende que é o máis importante durante a vida do contrato e 
que debe ser adoptado polo Pleno da Corporación. 
 

Logo do que antecede, propoño que a Comisión informativa ditamine 
favorablemente que o Pleno do Concello adopte o seguinte acordo: 
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Delegar na Alcaldía todas as competencias que en materia de contratación lle 
corresponden ao Pleno da Corporación como órgano de contratación no contrato de 
concesión do servizo público municipal da piscina municipal climatizada do Barco 
de Valdeorras (Expediente núm. 2019 SEC000000077), agás o acordo de 
adxudicación do contrato que se reserva para o Pleno da Corporación, sen prexuízo 
de que, de acordo coa normativa, todos os acordos que se adopten por delegación 
requiran previo ditame da comisión informativa e sexan postos en coñecemento do 
Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre." 
 
Di o señor alcalde que practicamente o debate pode ser o mesmo no punto 
número 3 e no punto número 4, porque é unha delegación do Pleno na 
Alcaldía para todos os trámites de dúas contratacións competencia do Pleno 
da Corporación: a contratación da concesión da piscina climatizada e da 
asistencia técnica da renovación do alumeado público. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que se trata de darlle 
operatividade e axilidade a todos estes procedementos e, como xa se dixo, 
reservarse para o Pleno exclusivamente a contratación do propio servizo, e 
que a partir de aí calquera cousa que vaia xurdindo sería a propia Alcaldía a 
que adoptaría os acordos. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que é practica recorrente deste Concello que os 
tribunais dos concursos de subvencións os formen técnicos, funcionarios 
municipais e un solo político, o señor alcalde. Di que se presenta con este 
ditame unha subtracción das competencias do Pleno, no que goza de maioría 
absoluta, polo que non ven o motivo desta subtracción, que é unha 
subtracción do pequeno control que pode exercer teoricamente as minorías 
municipais. Di o concelleiro que neste punto, por ser unha subtracción das 
competencias plenarias, o seu Grupo votará en contra.  
 
Fai uso da  palabra o señor alcalde quen di que se pretende axilizar os 
procesos e que mesmo el barallou a  posibilidade de non ir ás mesas de 
contratación, que agora en moitas administracións as forman 
exclusivamente funcionarios e técnicos municipais, pero que el vai porque 
lle parece correcto saber de primeira man cales son os problemas que hai en 
cada contratación, que para o día de mañá hai convocada unha mesa de 
contratación para abrir os sobres das dúas empresas que se presentaron á 
xestión da piscina e supoñamos que presentan todo ben e entón hai que 
tomar acordos como pedirlles documentación á empresa que faga a mellor 
oferta, convocar nova mesa de contratación etc., ata a proposta da 
adxudicación, e todos eses pasos intermedios si teñen que vir a Pleno ou se 
tarda seis meses en adxudicar ese servizo ou temos plenos extraordinarios 
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todas as semanas para cuestións de trámite, porque o importante é a 
adxudicación con todo o expediente e documentación e será o Pleno quen 
tome ese acordo. Remata dicindo que non se debe de intentar confundir, que 
isto é exclusivamente para axilizar o procedemento administrativo nada 
máis.  
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por trece votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Álvarez Fernández, Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, 
González Rodríguez e Melo García) un voto en contra (do concelleiro 
García Yáñez) e unha abstención (do concelleiro Vilasánchez Feijóo), 
adopta o seguinte acordo: 
 

Delegar na Alcaldía todas as competencias que en materia de 
contratación lle corresponden ao Pleno da Corporación como órgano de 
contratación no contrato de concesión do servizo público municipal da 
piscina municipal climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente 
núm. 2019 SEC000000077), agás o acordo de adxudicación do contrato 
que se reserva para o Pleno da Corporación, sen prexuízo de que, de 
acordo coa normativa, todos os acordos que se adopten por delegación 
requiran previo ditame da comisión informativa e sexan postos en 
coñecemento do Pleno da Corporación na seguinte sesión que se 
celebre. 
 
 
4º Ditame da Comisión informativa de obras, medio rural, cemiterio e 
parques e xardíns do 27 de agosto de 2019 relativo á delegación de 
competencias de contratación na Alcaldía no contrato de dirección de 
obra de renovación de instalacións de alumeado público. Expediente 
número 2019MED000000004. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de obras, medio rural, cemiterio e parques e xardíns 
do 27 de agosto de 2019, que literalmente di: 
 

"ASUNTO: DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. CONTRATO 
DE SERVIZOS DE DIRECCIÓN DE OBRA 
EXPEDIENTE: 2019 MED000000004 
Antecedentes: 
1º O Pleno do Concello, como órgano de contratación, en sesión celebrada o 21 de 
xuño do 2019 acordou aprobar o expediente de contratación, os pregos de cláusulas 
administrativas e prescricións técnicas, e demais contido do expediente para a 
adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria, 
oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación e acordar a apertura do 
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procedemento de adxudicación do contrato de servizos de dirección de obra e 
coordinación de seguridade e saúde da obra de renovación das instalacións de 
alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco de Valdeorras, cun 
orzamento base de licitación de 13.915 euros. 
Consideracións legais e técnicas 
1ª No expediente de contratación do contrato de servizos de dirección de obra e 
coordinación de seguridade e saúde da obra de renovación das instalacións de 
alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco de Valdeorras o órgano de 
contratación é o Pleno da Corporación por aplicación da D.A.2ª 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. Ao ser o órgano de 
contratación neste expediente o Pleno, todos os acordos que teñan transcendencia 
fronte a terceiros durante o procedemento de licitación e a vida do contratos deben 
ser realizados polo Pleno, previo ditame da Comisión Informativa. 
2ª A delegación proposta se xustifica por razóns de axilidade na xestión 
administrativa, sobre todo durante a execución do contrato, xa que de non 
delegarse os acordos precisarían ademais do ditame da Comisión Informativa a 
convocatoria e celebración dunha sesión plenaria ou a espera á sesión ordinaria do 
Pleno do Concello. Proponse excluír da delegación o acordo da adxudicación do 
contrato, xa que se entende que é o máis importante durante a vida do contrato e 
que debe ser adoptado polo Pleno da Corporación. 
 

Logo do que antecede, propoño que a Comisión informativa ditamine 
favorablemente que o Pleno do Concello adopte o seguinte acordo: 
 

Delegar na Alcaldía todas as competencias que en materia de contratación lle 
corresponden ao Pleno da Corporación como órgano de contratación no do contrato 
de servizos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de 
renovación das instalacións de alumeado en 34 centros de mando do Concello do 
Barco de Valdeorras (Expediente núm. 2019 MED000000004), agás o acordo de 
adxudicación do contrato que se reserva para o Pleno da Corporación, sen prexuízo 
de que, de acordo coa normativa, todos os acordos que se adopten por delegación 
requiran previo ditame da comisión informativa e sexan postos en coñecemento do 
Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre." 
 

Fai uso da palabra o señor alcalde para dicir que este punto é similar ao 
anterior, aínda que neste caso sería para o contrato de dirección de obra, que 
como resulta que ten unha garantía de 5 anos e a normativa di que cando un 
contrato excede os catro anos é competencia plenaria, que neste caso non 
hai présas porque ata o 31 de decembro do 2019 non ten que estar 
adxudicado, pero que, como xa indicou anteriormente, non ten sentido 
convocar plenos para cuestións de trámite traer ao pleno os acordos 
correspondentes.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso da súa quenda para dicir que segue mantendo o mesmo criterio 
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que no punto anterior, e que aquí aínda máis ao non haber présas, que se o 
señor alcalde tiña présa no tema da piscina, por todos os trámites 
administrativos, puido empezar todo o proceso da piscina no mes de xaneiro 
e non facelo no mes de maio, pois a piscina leva pechada un ano e dous 
meses e que xa se verá se a apertura se realiza en outubro, que oxalá se abra 
o máis pronto posible, pero que o seu argumento contradí o do punto 
anterior. Di que el votará en contra.    
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por trece votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Álvarez Fernández, Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, 
González Rodríguez e Melo García) un voto en contra (do concelleiro 
García Yáñez) e unha abstención (do concelleiro Vilasánchez Feijóo), 
adopta o seguinte acordo: 
 

Delegar na Alcaldía todas as competencias que en materia de 
contratación lle corresponden ao Pleno da Corporación como órgano de 
contratación no do contrato de servizos de dirección de obra e 
coordinación de seguridade e saúde da obra de renovación das 
instalacións de alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco 
de Valdeorras (Expediente núm. 2019 MED000000004), agás o acordo 
de adxudicación do contrato que se reserva para o Pleno da 
Corporación, sen prexuízo de que, de acordo coa normativa, todos os 
acordos que se adopten por delegación requiran previo ditame da 
comisión informativa e sexan postos en coñecemento do Pleno da 
Corporación na seguinte sesión que se celebre. 
 
 
5º Ditame da Comisión de Contas de 30 de agosto de 2019 relativo á 
aprobación inicial de suplemento de crédito 5/2019. Expediente número 
2019ECO000000134. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Contas do 30 de agosto de 2019, que literalmente 
di: 
 

" PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Logo e ver o expediente formado, no que constan; 
- Providencia da Alcaldía do 21.08.2019. 
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 21.08.2019. 
- Certificado da Intervención en relación coa inexistencia de crédito do 23.08.2019. 
- Informe técnico de inversión financeiramente sostible 
- Informe da Intervención de data 26.08.2019 
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Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, previo ditame da 
comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica 
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte 
 
PRIMEIRO .- Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre o actual 
orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do exercicio 2018, na  
modalidade de suplementos de crédito 05/2019, aos efectos da dotación do crédito 
necesario para facer fronte á execución dos seguintes proxectos de investimento 
financeiramente sostible (cap. 6),: 
 

1º/ GASTOS: 
 

DENOMINACION DO INVESTIMENTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
 

OBRA “Reparación e mantemento do edificio 
piscina climatizada municipal” 

55.064,33€ 342/632.01 
 

Total Gasto 55.064,33€  
 

O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias sinaladas para facer 
fronte aos investimentos previstos, e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose de gastos de investimento que non poden demorarse ata o exercicio 
seguinte, xa que se trata de gastos cuxa execución xa se está levando a cabo e para 
os que resulta preciso tramitar un modificado do proxecto da obra. 
A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais polo importe de 55.064,33 €. 
 

2º/ FINANCIAMENTO: 
A) Recursos xenéricos: 
- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 55.064,33 € 
Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos requisitos que 
establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 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. 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 
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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 ó iniciar as obras na 
piscina os técnicos comprobaron que había que modificar dalgún xeito 
algunhas cousas con respecto ao proxecto orixinal, sobre todo na zona da 
praia da piscina co tema da impermeabilización, e tamén algunha cousa 
máis, polo que xurdiu un modificado, unhas novas obras que hai que 
presupostar e é o que se trae aquí.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o tema da piscina é o conto de nunca acabar, 
que agora son 55.000€ a maiores dende que se iniciaron as obras, que as 
deficiencias non foron detectadas no informe previo, que el recorda que o 
Grupo Popular insistiu moito durante os últimos meses na denuncia das 
condicións nas que foi aceptada a piscina, que este é un tema máis que 
abonda no que expuxo o PP con moi boa razón, que o seu Grupo se vai a 
abster neste punto, que o que corre présa é abrir a piscina, pero que seguen 
insistindo e coinciden coa idea do PP de denunciar as condicións de 
recepción das obras da piscina porque cada pouco xurde algún problema, e 
que ao seu xuízo a piscina está feita nunhas condicións miserables e ten que 
haber algún tipo de responsable, que supón que o Concello como receptor 
desa obra tomará algunha medida xudicial ou a que proceda, que ó final con 
gastos como eses de 55.000€, máis o custo do arranxo e máis os 500.000€ 
que en teoría se lle darán á empresa adxudicataria da xestión da piscina, vai 
saír por un ollo da cara, que valía máis contratar un autobús e levar a xente á 
piscina de Toral cada día porque teríamos para dez anos e o problema 
resolto da xente que se queira bañar, e que isto aínda que o di de broma, a 
verdade é que cada vez hai máis incidencias na piscina,  independentemente 
das denuncias que el cre que vai a haber por parte da subrogación dos 
traballadores.       
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que recorda que a última vez que se aprobou un 
suplemento de crédito para este tema se lles prometeu ao seu Grupo a 
apertura das piscinas para o mes de outubro, que manteñen a esperanza que 
iso sexa así e ofrecerlla en outubro aos cidadáns, sen embargo recorda que 
cando ante o Pleno solicitou que se realizaran as accións xudiciais 
pertinentes polas deficiencias do edificio lle dixeron que xa se tiña 
coñecemento de cales eran as deficiencias e que se podería empezar a 
camiñar nesa senda de reclamar a quen proceda e que co paso do tempo xa 
está deixando de proceder pois segue pasando o tempo e o prazo, que aínda 
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que era largo vaise a esgotar. Prosegue dicindo a Sra. Aguado García que 
volve a reclamar que por favor se lles informe sobre o inicio dos trámites 
para a reclamación e que, como manteñen a palabra dada na sesión plenaria 
anterior no  sentido de que o seu Grupo non votaría a favor de novos 
acordos relativos á piscina ata que non se lle dera cumprida conta do que se 
está a facer en canto as reclamacións que correspondan non poden votar a 
favor da adopción do acordo que propón o ditame deste asunto.  
 
Fai uso da palabra o sr. Alonso Araujo que, como recordarán, cando se falou 
do tema da reclamación neste Pleno a contestación que el lles deu, dende un 
punto de vista técnico máis que como concelleiro, era que cando unha obra 
de rehabilitación se inicia ás veces aparecen cousas a maiores, que se tiñan 
os datos dos informe previos que fixeran os técnicos pero que estaban 
pendentes do que ía a xurdir a partir dos inicios da obra por si habería que 
engadir a ese informe previo a información que aparecera, e que agora que 
xa temos toda a documentación faltan os informes técnicos e que a partir de 
aí pódese empezar a presentar a reclamación.    
 
Di a sra. Aguado García que esa mesma contestación lla deu fai algo máis 
dun mes e tamén naquel momento lle dixo que xa tiña a información, que 
espera que as cousas evolucionen. 
 
Fai uso da palabra o sr. alcalde para dicir que mentres dure a obra van 
xurdindo cousas, que o mellor será esperar para telas todas claras. 
 
Fai uso da palabra a sra. Aguado García quen di que ó mellor será ir 
avanzando a cuestión xurídica e ver o que se pode facer, porque engadir 
dúas ou tres partidas máis de gastos non supón máis que engadir dúas ou 
tres liñas a unha demanda ou a unha reclamación.       
 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por oito votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez e 
Álvarez Fernández) e sete abstencións (dos concelleiros Aguado García, 
Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez, Melo García, García 
Yáñez e Vilasánchez Feijóo), adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre 
o actual orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do 
exercicio 2018, na  modalidade de suplementos de crédito 05/2019, aos 
efectos da dotación do crédito necesario para facer fronte á execución 
dos seguintes proxectos de investimento financeiramente sostible (cap. 
6),: 
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1º/ GASTOS: 
 

DENOMINACION DO 
INVESTIMENTO 

CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
 

OBRA “Reparación e mantemento do 
edificio piscina climatizada municipal” 

55.064,33€ 342/632.01 
 

Total Gasto 55.064,33€  
 

O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que 
non existe crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias 
sinaladas para facer fronte aos investimentos previstos, e o mesmo non 
pode ser obxecto de ampliación, tratándose de gastos de investimento 
que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, xa que se trata de 
gastos cuxa execución xa se está levando a cabo e para os que resulta 
preciso tramitar un modificado do proxecto da obra. 
A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais polo importe de 55.064,33 €. 
 

2º/ FINANCIAMENTO: 
A) Recursos xenéricos: 
- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 
55.064,33 € 
Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, 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. 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.  
 
 
6º Ditame da Comisión de Contas do 30 de agosto de 2019 relativo á 
aprobación inicial do crédito extraordinario 2/2019. Expediente número 
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2019ECO000000135 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Contas do 30 de agosto de 2019, que literalmente 
di: 
 

"PROPOSTA DA ALCALDIA 
Logo e ver o expediente formado, no que constan; 
- Providencia da Alcaldía do 21.08.2019. 
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 21.08.2019. 
- Informe técnico de inversión financeiramente sostible 
- Certificado da Intervención en relación coa inexistencia de crédito do 26.08.2019. 
- Informe da Intervención de 26/08/2019 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, previo ditame da 
comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica 
 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 

PRIMEIRO .-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre 
o vixente orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de crédito extraordinario con nº 02/2019, financiado con cargo ao 
remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 107.000,00 
euros, para financiar gastos de inversión financeiramente sostibles, coa seguinte 
desagregación: 
Altas en aplicacións de gastos: 
 

DENOMINACION DO GASTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Reparación cuberta polideportivo Calabagueiros-tormenta 30.000 € 342/632.02 
Estabilización da Ctra con Escollera en Forcadela 15.000 € 453/639.01 
Mellora do firme na Ctra Raxoá-Domiz 18.000 € 453/639.02 
Mellora do firme na Ctra Raxoá-Millarouso 17.000 € 453/639.03 
Mellora do firme na Ctra Soulecín-Santigoso 17.000 € 453/639.04 
Arranxo camiños con motoniveladora-tormenta 10.000 € 454/639.05 
Total gasto 107.000 €  

 
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.  
 

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

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 
 

CONCEPTO: 
ECONOMICA 

DESCRIPCION Contía 

870.00 Remanente Líquido de Tesourería para gastos 
xerais 

107.000 € 
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Total  107.000 € 
 
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 ata a aprobación do orzamento do exercicio 2019 ou, de non chegar a 
aprobarse este, ata o exercicio seguinte.  
- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esta 
finalidade específica, que deberá verificarse a nivel de vinculación xurídica. 
 

SEGUNDO.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao establecido 
na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de exposición ao público, 
expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a 
definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo 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 hai que recorrer a esta 
figura do crédito extraordinario ante unha serie de actuacións que non 
estaban previstas no orzamento do ano 2018, que foi prorrogado para o ano 
2019, polo que hai que xerar crédito para elas, que algunhas destas 
actuacións son de carácter moi urxente, como a reparación da cuberta do 
polideportivo de Calabagueiros que foi danada pola tormenta fai dous 
meses, tamén a estabilización da escollera en Forcadela que impide o paso 
aos veciños e que as demais actuacións son as que xa se citaron como 
melloras de firmes en estradas ou arranxo de camiños e que a partida de 
gastos sería de 107.000€.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que Riada está a favor, que xa plantexou na 
preceptiva Comisión, que supón que se recollería na acta, que o arranxarse a 
estrada de Raxoá - Domíz como a estrada é compartida pois o pobo de 
Domíz pertence a Carballeda, habería que avisar ao Concello de Carballeda 
por si deciden arranxar a súa parte, pois os veciños circulan por toda a 
estrada e que el sempre estará a favor de calquera obra que vaia a mellorar 
os núcleos rurais do municipio.   
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que ao seu Grupo cáusalle bastante 
incomodidade estes temas porque o equipo de Goberno sempre trae a 
necesidade de aprobar un crédito para afrontar unhas obras, que obviamente 
son necesarias e boas para a poboación pero que todo isto hai que facelo con 
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suplementos de créditos porque o equipo de Goberno non fixo o seu traballo 
previamente, que era presentar uns orzamentos que deberían estar aprobados 
e en vigor e o que reclama o seu Grupo é que se presenten e se aproben uns 
orzamentos en tempo e forma. 
 
Fai uso da palabra o señor alcalde, quen di que en contestación ao señor 
García Yáñez e que facendo unha pequena brincadeira pode dicir que a 
proposta que fixo xa lla trasladan mañá a través de prensa ao Concello 
veciño e que en resposta á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
aínda que no mes de Decembro se houberan feito uns orzamentos para o ano 
2019 este crédito extraordinario vería hoxe ou o mes anterior, porque o teito 
do pavillón de Calabagueiros estragouse no mes de xullo polo que non 
figuraría nunca no orzamento, o arranxo do camiño de Forcadela foi 
solicitado no mes de xullo para dicir que se estaba caendo un muro, e todas 
as fochancas que hai que arranxar e que se citaron, producíronse no inverno, 
e que a partida para motoniveladora foi motivada pola tormenta que houbo, 
polo que o recurso do crédito extraordinario é un recurso perfectamente 
válido, como outro calquera, e que se utiliza sempre por todas as 
administracións, que o orzamento simplemente é unha previsión de 
actuacións ao longo do ano, pero que ó día seguinte de aprobalo xa xorden 
cousas coas que non se contaban, por iso vai a haber moitos créditos 
extraordinarios todos os anos.  
 
A sra. Aguado García fai uso da palabra para dicir que aínda que neste caso 
poida ter unha xustificación o que non ten explicación é que non haxa 
orzamentos. 
 
Di o Sr. Alonso Araujo que xa que a señora Aguado García pídelle ao 
Grupo de Goberno que faga os deberes, agora que el está na Deputación, 
debe saber a voceira que os créditos extraordinarios é unha figura recorrente 
nesa administración.  
 
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, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García,), adopta o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2019, prorrogado do 
exercicio 2018, na modalidade de crédito extraordinario con nº 02/2019, 
financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos 
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xerais e por importe de 107.000,00 euros, para financiar gastos de 
inversión financeiramente sostibles, coa seguinte desagregación: 
Altas en aplicacións de gastos: 
 

DENOMINACION DO GASTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Reparación cuberta polideportivo 
Calabagueiros-tormenta 

30.000 € 342/632.02 

Estabilización da Ctra con Escollera en 
Forcadela 

15.000 € 453/639.01 

Mellora do firme na Ctra Raxoá-Domiz 18.000 € 453/639.02 
Mellora do firme na Ctra Raxoá-Millarouso 17.000 € 453/639.03 
Mellora do firme na Ctra Soulecín-Santigoso 17.000 € 453/639.04 
Arranxo camiños con motoniveladora-tormenta 10.000 € 454/639.05 
Total gasto 107.000 €  

 

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.  
 

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

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 
 

CONCEPTO: 
ECONOMICA 

DESCRIPCION Contía 

870.00 Remanente Líquido de Tesourería para 
gastos xerais 

107.000 € 

Total  107.000 € 
 
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 ata a aprobación do orzamento do exercicio 
2019 ou, de non chegar a aprobarse este, ata o exercicio seguinte.  
- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a 
esta finalidade específica, que deberá verificarse a nivel de vinculación 
xurídica. 
 

SEGUNDO.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de 
edictos electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, 
conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se 
transcorrido o prazo de exposición ao público, expresado no artigo 
169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
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aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese 
elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun 
mes para resolvelas.  
 
 
7º Ditame da Comisión de Contas de 30 de agosto de 2019 relativo á 
aprobación do expediente de suplemento de crédito 6/2019. Expediente 
número 2019ECO000000136. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Contas do 30 de agosto de 2019, que literalmente 
di: 
 

" PROPOSTA DE ALCALDÍA  
Logo e ver o expediente formado, no que constan;  
- Providencia da Alcaldía do 26.08.2019.  
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 26.08.2019.  
- Certificado da Intervención en relación coa inexistencia de crédito do 26.08.2019. 
- Informe da Intervención de data 26.08.2019  
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, previo ditame da 
comisión informativa de Patrimonio, Facenda, Contas e Promoción Económica  
  
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte  
 

PRIMEIRO .- Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre o actual 
orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de suplementos de crédito 06/2019, aos efectos da dotación do crédito 
necesario para facer fronte o incremento retributivo do persoal segundo Real 
Decreto Lei 24/2018 supoñendo de xaneiro a xuño un 2.25% e de xullo a decembro 
un 0.25% adicional, respecto aos existentes a 31.12.2018  (cap. 1): 
 
1º/ GASTOS: 
APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA DESCRIPCION CONTÍA 

132 12000 Retribucións basicas funcionarios Policía Local 5263,31 

132 12100 
Retribucións complementarias Policía Local 
(específico e destino)  6442,35 

132 15100 Gratificacións 770,57 

221S 16000 Seguridade Social cota empresarial 3419,56 

150 12000 retribuciones basicas  1589,36 

150 12100 Retribucións complementarias 2218,46 

150 13000 Retribucións básicas laboral fixo 2502,97 

150 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1568,36 
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221U 16000 Seguridade Social cota empresarial 2535,03 

161 13100 Retribucións básicas persoal laboral temporal 591,54 

221H 16000 Seguridade Social cota empresarial 216,50 

170 13100 Retribucións básicas persoal temporal 504,07 

221M 16000 Seguridade Social cota empresarial 161,81 

171 13000 Retribucións básicas persoal laboral fixo 3669,46 

171 13100 Retribucións persoal laboral temporal 603,91 

221X 16000 Seguridade Social cota empresarial 1564,05 

221 16000 Seguridade Social cota empresarial  69,06 

221 16001 
Seguridade Social cota Empresarial membros 
da Corporación 209,36 

231 13000 Retribucións básicas persoal fixo 1374,72 

231 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1911,35 

221P 16000 Seguridade Social cota empresarial 1062,09 

231A 13000 Retribucións básicas persoal laboral fixo 830,14 

231A 13100 Retribucións persoal laboral temporal.  522,96 

221A 16000 Seguridade Social cota empresarial 424,38 

231C 13100 Retribucións persoal laboral temporal 9996,54 

221C 16000 Seguridade Social cota empresarial 3468,80 

241 13000 Retribucións persoal laboral fixo 725,37 

241 13100 
Retribucións Programa Cooperación Cursos 
AFD e obradoiro (indemnizacións cesamento) 83,13 

221T 16000 Seguridade Social cota empresarial 232,84 

320 13000 Retribucións básicas persoal fixo Educación 822,90 

320 13100 Retribucións básicas persoal laboral temporal 1262,83 

221E 16000 Seguridade Social cota empresarial 698,72 

321 13000 Retribucións persoal laboral fixo 1900,25 

221I 16000 Seguridade Social cota empresarial 636,58 

326A 13100 Retribucións persoal laboral temporal 4570,28 

221J 16000 Seguridade Social cota empresarial 1447,86 

326B 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1679,54 

221K 16000 Seguridade Social cota empresarial 535,12 

330 13000 Retribucións básicas persoal fixo 413,47 

330 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1379,03 

221L 16000 Seguridade Social cota empresarial 577,71 

3321 13100 Retribucións básicas persoal temporal 877,87 

221N 16000 Seguridade Social cota empresarial 271,26 

340 13000 Retribucións persoal laboral fixo 1317,40 

340 13100 Retribucións persoal laboral temporal 2739,22 
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221D 16000 Seguridade Social cota empresarial 1330,38 

491I 13000 
Retribucións do persoal laboral fixo: axente 
T.I.C. do C.E.M.I.T. 503,99 

221W 16000 Seguridade Social cota empresarial 161,78 

493 13000 Retribucións persoal laboral fixo 477,32 

221O 16000 Seguridade Social cota empresarial 147,49 

912 10000 Retribucións altos cargos 1544,09 

912 11000 Persoal eventual 808,03 

221R 16000 Seguridade Social cota empresarial 463,89 

920 12000 Retribucións básicas funcionarios  2488,59 

920 12100 Retribucións complementarias funcionarios 3571,62 

920 15000 
Gratificacións extraordinarias por traballos de 
superior categoría 320,71 

920 15002 Pagas de productividade a funcionarios 1416,90 

920 15100 Gratificacións servizos extraordinarios 35,63 

221Q 16000 Seguridade Social cota empresarial 1517,46 

9231 12000 Retribución básicas funcionarios 298,97 

9231 12100 Retribucións complementarias funcionarios 351,99 

221Y 16000 Seguridade Social cota empresarial 172,19 

931 12000 Retribucións básicas funcionarios 1576,42 

931 12100 Retribucións complementarias 2439,68 

221F 16000 Seguridade Social cota empresarial 983,86 

934 12000 Retribucións básicas funcionarios 401,80 

934 12100 Retribucións complementarias 604,11 

934 13100 Retribucións persoal laboral temporal 514,40 

221Ñ 16000 Seguridade Social cota empresarial 436,79 

    TOTAL 98230,20 
 
O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que non existe 
crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias sinaladas para facer 
fronte aos incrementos indicados,  e o mesmo non pode ser obxecto de ampliación, 
tratándose de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte. 
 

A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais polo importe de 98.230,20 €.  
 
2º/ FINANCIAMENTO:  
 

A) Recursos xenéricos:  
 

- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 98.230,20 €  
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Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos requisitos que 
establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 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. 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 estase enlazando co 
punto anterior, que é un suplemento de crédito que sería imposible prever se 
os orzamentos do ano 2019 estiveran aprobados en decembro, que dende o 
Goberno central houbo un incremento do 2,25% para funcionarios e persoal 
laboral pero que a maiores, debido a unha serie de parámetros que parece ser 
que se cumpriron dende o propio Goberno dinnos que hai que incrementar 
ademais nun 0,25% adicional dende xullo a decembro ese salario de todo o 
persoal do Concello, polo que hai que dotar un suplemento de crédito para 
poder pagarlle a todos os traballadores as cantidades que hai que pagar. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que están de acordo en que se actualicen os 
salarios dos traballadores, que para que un Concello funcione a xente ten 
que cobrar, aínda que lle preocupa que non sabe como está o Convenio pois 
empezouse a negociar fai catro anos o convenio laboral e o acordo dos 
funcionarios e que lle gustaría que ó fío disto que se lle informara ao Pleno 
en que situación se atopa esa negociación.  
 
O señor alcalde fai uso da palabra para dicir que despois de setembro 
convocarase a mesa xeral de negociación e que se introduciron unha serie de 
cambios despois da última reunión que tiveron e se lle entregou a cada 
sindicato copia dese documento e da RPT así como ao presidente do comité 
de empresa e ao representante dos funcionarios, que foron elixidos 
recentemente, que a intención do Grupo de Goberno é que a RPT como os 
convenios entren en vigor o 1 de xaneiro do 2020, porque estase nun punto 
de acordo bastante grande. 
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Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos quince edís asistentes á sesión, acorda:  
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación sobre 
o actual orzamento da Corporación para o 2019, prorrogado do 
exercicio 2018, na modalidade de suplementos de crédito 06/2019, aos 
efectos da dotación do crédito necesario para facer fronte o incremento 
retributivo do persoal segundo Real Decreto Lei 24/2018 supoñendo de 
xaneiro a xuño un 2.25% e de xullo a decembro un 0.25% adicional, 
respecto aos existentes a 31.12.2018  (cap. 1): 
 

1º/ GASTOS: 
 
APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA DESCRIPCION CONTÍA 

132 12000 
Retribucións basicas funcionarios Policía 
Local 5263,31 

132 12100 
Retribucións complementarias Policía Local 
(específico e destino)  6442,35 

132 15100 Gratificacións 770,57 

221S 16000 Seguridade Social cota empresarial 3419,56 

150 12000 retribuciones basicas  1589,36 

150 12100 Retribucións complementarias 2218,46 

150 13000 Retribucións básicas laboral fixo 2502,97 

150 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1568,36 

221U 16000 Seguridade Social cota empresarial 2535,03 

161 13100 
Retribucións básicas persoal laboral 
temporal 591,54 

221H 16000 Seguridade Social cota empresarial 216,50 

170 13100 Retribucións básicas persoal temporal 504,07 

221M 16000 Seguridade Social cota empresarial 161,81 

171 13000 Retribucións básicas persoal laboral fixo 3669,46 

171 13100 Retribucións persoal laboral temporal 603,91 

221X 16000 Seguridade Social cota empresarial 1564,05 

221 16000 Seguridade Social cota empresarial  69,06 

221 16001 
Seguridade Social cota Empresarial 
membros da Corporación 209,36 

231 13000 Retribucións básicas persoal fixo 1374,72 

231 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1911,35 

221P 16000 Seguridade Social cota empresarial 1062,09 

231A 13000 Retribucións básicas persoal laboral fixo 830,14 

231A 13100 Retribucións persoal laboral temporal.  522,96 
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221A 16000 Seguridade Social cota empresarial 424,38 

231C 13100 Retribucións persoal laboral temporal 9996,54 

221C 16000 Seguridade Social cota empresarial 3468,80 

241 13000 Retribucións persoal laboral fixo 725,37 

241 13100 

Retribucións Programa Cooperación Cursos 
AFD e obradoiro (indemnizacións 
cesamento) 83,13 

221T 16000 Seguridade Social cota empresarial 232,84 

320 13000 Retribucións básicas persoal fixo Educación 822,90 

320 13100 
Retribucións básicas persoal laboral 
temporal 1262,83 

221E 16000 Seguridade Social cota empresarial 698,72 

321 13000 Retribucións persoal laboral fixo 1900,25 

221I 16000 Seguridade Social cota empresarial 636,58 

326A 13100 Retribucións persoal laboral temporal 4570,28 

221J 16000 Seguridade Social cota empresarial 1447,86 

326B 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1679,54 

221K 16000 Seguridade Social cota empresarial 535,12 

330 13000 Retribucións básicas persoal fixo 413,47 

330 13100 Retribucións persoal laboral temporal 1379,03 

221L 16000 Seguridade Social cota empresarial 577,71 

3321 13100 Retribucións básicas persoal temporal 877,87 

221N 16000 Seguridade Social cota empresarial 271,26 

340 13000 Retribucións persoal laboral fixo 1317,40 

340 13100 Retribucións persoal laboral temporal 2739,22 

221D 16000 Seguridade Social cota empresarial 1330,38 

491I 13000 
Retribucións do persoal laboral fixo: axente 
T.I.C. do C.E.M.I.T. 503,99 

221W 16000 Seguridade Social cota empresarial 161,78 

493 13000 Retribucións persoal laboral fixo 477,32 

221O 16000 Seguridade Social cota empresarial 147,49 

912 10000 Retribucións altos cargos 1544,09 

912 11000 Persoal eventual 808,03 

221R 16000 Seguridade Social cota empresarial 463,89 

920 12000 Retribucións básicas funcionarios  2488,59 

920 12100 Retribucións complementarias funcionarios 3571,62 

920 15000 
Gratificacións extraordinarias por traballos 
de superior categoría 320,71 

920 15002 Pagas de productividade a funcionarios 1416,90 

920 15100 Gratificacións servizos extraordinarios 35,63 
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221Q 16000 Seguridade Social cota empresarial 1517,46 

9231 12000 Retribución básicas funcionarios 298,97 

9231 12100 Retribucións complementarias funcionarios 351,99 

221Y 16000 Seguridade Social cota empresarial 172,19 

931 12000 Retribucións básicas funcionarios 1576,42 

931 12100 Retribucións complementarias 2439,68 

221F 16000 Seguridade Social cota empresarial 983,86 

934 12000 Retribucións básicas funcionarios 401,80 

934 12100 Retribucións complementarias 604,11 

934 13100 Retribucións persoal laboral temporal 514,40 

221Ñ 16000 Seguridade Social cota empresarial 436,79 

    TOTAL 98230,20 

 
O recurso aos suplementos de crédito considérase necesario, dado que 
non existe crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias 
sinaladas para facer fronte aos incrementos indicados,  e o mesmo non 
pode ser obxecto de ampliación, tratándose de gastos que non poden 
demorarse ata o exercicio seguinte. 
 

A modificación financiarase con cargo ao remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais polo importe de 98.230,20 €.  
 
2º/ FINANCIAMENTO:  
 

A) Recursos xenéricos:  
 

- Concepto: 870.00 Remanente de tesourería para gastos xerais: 
98.230,20 €  
 

Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que establece o artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, 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. Expoñer o expediente ao público mediante anuncio 
insertado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de 
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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. 
 
 
8º Ditame da Comisión de Contas do 30 de agosto de 2019 relativo á 
aprobación do expediente de recoñecemento xudicial 
14/2019.Expediente número 2019SECO000000139. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Contas do 30 de agosto de 2019, que literalmente 
di: 
 

" PROPOSTA DA ALCALDIA 
Logo de ver a existencia de varios xustificantes de gasto correspondentes a 
liquidacións de CHMS relativas as autorizacións de vertidos de exercicios 
anteriores que se recibiron no presente exercicio 2019. 
A existencia de débedas en período executivo trae como consecuencia a actual 
situación debedora do Concello coa Facenda do Estado, o que inhabilita ao 
Concello para, entre outras cousas, poder ser beneficiario de subvencións. As 
circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á tramitación dun 
expediente de modificación de crédito de competencia plenaria para dotar aos 
mesmos de consignación específica no exercicio 2019 con carácter previo ao seu 
recoñecemento extraxudicial, e dado que existe crédito no orzamento do exercicio 
2019, prorrogado do exercicio 2018, para a súa imputación directa aos créditos 
iniciais do orzamento, na aplicación 161/209.00  
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos que se presenta á Intervención 
municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total de 4 xustificantes 
de gasto, que suman un importe total bruto de 34.691,94 euros constando 
acreditación documental da realización das prestacións, resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto  da 
Administración. 
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 27 de agosto de 2019, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente. 
Logo de ver o establecido no artigo 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 cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos,  
 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal do 27 de  
agosto de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de liquidacións 
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legalmente realizadas, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso 
contrario nun suposto de enriquecemento inxusto da Administración. 
 

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade dos xustificantes de gasto e recoñecer 
extraxudicialmente os mesmos con cargo aos créditos iniciais do orzamento 2019 
prorrogado do exercicio 2018, por importe de 37.870,70 euros e con cargo a 
aplicación orzamentaria 161/209.00. 
 

TERCEIRO. - Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación dos xustificantes de gato con cargo á aplicación orzamentaria 
161/209.00 por importe de 37.870,70 euros." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o expediente se refire a 
unha serie de gastos correspondentes a diferentes autorizacións de vertidos, 
autorizacións feitas realizadas pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil, 
correspondentes aos exercicios 2016 e 2017, que se trata doutro suposto 
similar aos casos nos que as facturas que chegan con certo retraso, que a 
Confederación Hidrográfica remite agora no ano 2019 eses gastos e que é 
urxente pagalos porque senón o Concello quedaría nunha situación debedora 
coa Facenda do Estado e iso inhabilitaría ao Concello para, entre outras 
cousas, poder beneficiarnos de subvencións, convenios, etc. e que neste caso 
si que existe crédito pois nos anteriores orzamentos xa existían partidas 
orzamentarias para ese asunto, polo que soamente habería que recoñecer a 
existencia desta débeda e aprobar o expediente de recoñecemento de crédito.  
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el segue insistindo en que dende a 
Federación que preside o señor alcalde, a FEGAMP, sería convinte que se 
articulara algún sistema onde aos concellos se lle pasen as débedas cos 
organismos público en  tempo real, que as facturas teñan unha vixencia. Di 
que se debería traballar neste sentido dende a FEGAMP xunto coa FEMP 
pois o seu presidente, Abel Caballero, tamén está moi interesado neste tema, 
que é un atraso a nivel administrativo pois ten que estar un funcionario 
comprobando si esas facturas están ou non están pagadas.   
   
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
do 27 de  agosto de 2019 e continuar coa tramitación do expediente xa 
que, aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, 
trátase de liquidacións legalmente realizadas, resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun suposto de 
enriquecemento inxusto da Administración. 
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SEGUNDO.- Aprobar a totalidade dos xustificantes de gasto e 
recoñecer extraxudicialmente os mesmos con cargo aos créditos iniciais 
do orzamento 2019 prorrogado do exercicio 2018, por importe de 
37.870,70 euros e con cargo a aplicación orzamentaria 161/209.00. 
 

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos xustificantes de gato con cargo á 
aplicación orzamentaria 161/209.00 por importe de 37.870,70 euros. 
 
 
9º Ditame da comisión de Contas de 30 de agosto de 2019 relativo á 
declaración de especial interese histórico-artístico e cultural das obras 
de ampliación e reforma de vivenda en Vilanova. Expediente número 
2019URB000000429. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Contas do 30 de agosto de 2019, que literalmente 
di: 
 

" PROPOSTA DA ALCALDIA 
ASUNTO: Aprobación da declaración de especial interese histórico-artístico e 
cultural das obras no núcleo de Vilanova, a efectos da bonificación no ICIO.  
 

Logo de ver a solicitude xeral, de data 03.05.2019 con rexistro de entrada núm. 
4868, presentada por Luis Álvarez Prada  na que presenta solicitude de 
bonificación de ICIO para licenza de obras de ampliación e reforma de vivenda en 
Vilanova.  
Logo de ver o informe favorable do arquitecto municipal do 08.05.2019  
Logo de ver o informe do servizo de xestión tributaria e recadación do 09.08.2019 
de inexistencia de débedas coa Facenda municipal.  
Logo de ver a fiscalización de conformidade feita pola adxunta a intervención de 
data 19.08.2019.  
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación, e 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 das obras 
de ampliación e reforma de vivenda en Vilanova, a efectos da bonificación no 
ICIO."  
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos quince edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
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DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de ampliación e reforma de vivenda en Vilanova, a 
efectos da bonificación no ICIO. 
 
 
10º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, recoñecemento 
de compatibilidade para segundo posto no sector público solicitado por 
Dona Rosa María Quiñones Rodríguez. Expediente número 
2019RHU00000072. 
 

Di o señor alcalde que este asunto ven sen ditame porque rematouse o 
último informe de Secretaría despois de que se realizara a Comisión. Di que 
a solicitante é unha traballadora do Concello que ten un contrato de 20 
horas, que traballa os luns pola mañá e martes, mércores, xoves e venres 
pola tarde, que é concelleira nun concello da provincia de Lugo e ten unha 
dedicación parcial, polo que ten que pedir a compatibilidade e o informe di 
que nada impide esa compatibilidade, pois o traballo na outra 
administración non afectará ao traballo que fai aquí de educadora familiar.         
 
Ratifícase por unanimidade dos quince concelleiros asistentes á sesión a 
inclusión do presente asunto na Orde do día.  
 
A proposición da Alcaldía copiada literalmente di: 
 
"PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 
Expediente núm. 2019 RHU000000072 
De acordo cos artigos 97.2 e 82.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales e o artigo 14.2 do Regulamento Orgánico 
Municipal, proponse, previa ratificación da inclusión na orde do día, resolver sobre 
a solicitude de compatibilidade para un segundo posto público realizada por Rosa 
Quiñones Rodríguez o 6 de agosto do 2019. 
 

Xustificación da proposición: 
A xustificación da inclusión do asunto na orde do día fundaméntase na necesidade 
de dar cumprimento ao prazo máximo de resolución e notificación do expediente 
(dous meses) así como en causar os menores prexuízos posibles á solicitante, xa 
que mentres que non sexa declarada a compatibilidade da actividade dende o 
Concello non poderá desenvolver a actividade secundaria e, xa que o expediente se 
completou o día 30 de agosto do 2019 non parece axeitado esperar a unha vindeira 
sesión plenaria, a do mes de outubro, para resolver sobre o asunto. 
Por outra banda, consta no expediente o informe da Secretaría do 27 de agosto do 
2019 así como o informe favorable do servizo no que exerce as súas funcións, do 
30 de agosto do 2019, e informeacordo do Pleno da Corporación do Concello de 
Ribas de Sil, polo que nada impide resolver favorablemente a solicitude. 
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Proposta de acordo: 
Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proponse que o Pleno do 
Concello adopte o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Recoñecer a compatibilidade para a segunda actividade pública 
solicitada pola empregada pública Rosa Quiñones Rodríguez persoal laboral, 
educadora social (Pedagoga) neste Concello de acordo co seguinte: 
Segunda actividade pública autorizada: Concelleira con dedicación parcial do 
25% da xornada no Concello de Ribas de Sil, nos termos do acordo do Pleno 
do Concello de Ribas de Sil do 22 de xullo do 2019, que consta no expediente. 
Condicións: Cumprimento do horario laboral do posto principal neste 
Concello: De luns a venres, a tempo parcial (20 horas semana) no seguinte 
horario: Luns: 9:00-13:00 e martes, mércores, xoves e venres: 16:00-20:00. 
 

Segundo: Notificar este acordo á empregada pública e ao Concello de Ribas de 
Sil." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que lle parece ben porque traballa 20 horas, pois 
si traballara as 36 horas non se debería contemplar a compatibilidade, pois 
no Concello do Barco hai uns soldos moi dignos. 
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos seus quince concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

Primeiro: Recoñecer a compatibilidade para a segunda actividade 
pública solicitada pola empregada pública Rosa Quiñones Rodríguez 
persoal laboral, educadora social (Pedagoga) neste Concello de acordo 
co seguinte: 
Segunda actividade pública autorizada: Concelleira con dedicación 
parcial do 25% da xornada no Concello de Ribas de Sil, nos termos do 
acordo do Pleno do Concello de Ribas de Sil do 22 de xullo do 2019, que 
consta no expediente. 
Condicións: Cumprimento do horario laboral do posto principal neste 
Concello: De luns a venres, a tempo parcial (20 horas semana) no 
seguinte horario: Luns: 9:00-13:00 e martes, mércores, xoves e venres: 
16:00-20:00. 
 

Segundo: Notificar este acordo á empregada pública e ao Concello de 
Ribas de Sil. 
 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
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Primeiro: Mocións sobre asuntos sen incluír na orde do día se é o caso.  
 
Di o señor alcalde que houbo un erro, pois a tramitación electrónica ao 
principio xera dificultades e que houbo unha moción que despois retirou, 
que cando se ía a facer a Orde do día el falou da moción do BNG e xa lle 
dixeron que estaba retirada, pero que tras a retirada, e antes da convocatoria, 
se presentaron dúas mocións polo rexistro de entrada pero non se 
trasladaron correctamente polo que non incluíron na Orde do día, polo que 
entende que se deben tratar aínda que se teñan que incluír como urxentes. 
 

A primeira moción sobre a que se lle dá conta ao Pleno foi presentada polo 

voceiro suplente do Grupo Político Municipal Grupo Mixto (O sr. Vilasanchez 
Feijoo) e leva por título " MOCIÓN PARA ACADAR A FORMACIÓN E 
CONVOCATORIA DO CONSELLO DE SAÚDE DE DISTRITO NO DISTRITO 
SANITARIO DE VALDEORRAS". 
 
Sobre a declaración da urxencia desta moción, concédeselle a palabra á 
voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a sra. Aguado García, 
quen di que non hai inconvenientes para aprobar a urxencia da moción pero 
que o seu Grupo reciba unhas mocións, con entrada no rexistro o día 30 de 
agosto, hoxe mesmo pola mañá non ten xustificación, que ademais a 
urxencia é moi relativa, que entende que é a costume deste Concello e non 
se van a opoñer a que se faga así,  pero que ó mellor en situacións como esta 
que non existe a urxencia e se reciben a escasas horas da sesión pensa que é 
un debate que queda coxo, escaso e non sabe si cumpre o cometido nestas 
circunstancias, que só quería que constase isto. 
 
Di o señor alcalde que efectivamente é unha costume que cada vez que se 
presente unha Moción sempre se debata, que é habitual en todas as 
administracións, polo menos nas municipais, que como xa dixo, estase a 
empezar a convocar os Plenos electrónicamente, xa todo o expediente está 
no ordenador, e o principio ás veces prodúcense desaxustes deste tipo.     
 
Trala ratificación da urxencia deste asunto por unanimidade dos quince 
concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr. Vilasánchez Feijóo, quen da lectura a 
Moción presentada: 
 

"MOCIÓN PARA ACADAR A FORMACIÓN E CONVOCATORIA DO 
CONSELLO DE SAÚDE DE DISTRITO NO DISTRITO SANITARIO DE 
VALDEORRAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
As características socioeconómicas, culturais e orográficas dun territorio e unha 
poboación, condicionan como esta nace, cal é o seu ciclo vital e as enfermidades 
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que padecerá ao longo da súa vida, e incluso a forma en como esta morre. Nada 
polo tanto é mellor que a propia poboación afectada para coñecer estes factores. 
A participación social no ámbito sanitario é un dos principios rectores do sistema 
público de saúde da Galiza, estabelecido no artigo 32 da lei 8/2008 de Saúde da 
Galiza. 
A lei 1/2018 de 2 de abril pola que se modifica a lei 8/2008, especifica entre outras 
cousas no seu artigo 23. (Órganos de participación social) que a participación 
social realizarase a través dos Consellos de Saúde de Distrito, no ámbito propio dos 
mesmos (pto 1), así como que estes consellos terán funcións consultivas e de 
asesoramento en formulación de plans e obxectivos, e de seguemento e avaliación 
de resultados (pto 2). e que neste consello haberá representación dos Concellos do 
distrito ( pto 4). 
Especifica tamén no seu artigo 25 bis, cales son as funcións dos Consellos de 
Saúde de Distrito, e entre outras estas: Propoñer aos órganos de dirección aquelas 
medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel de saúde da 
poboación. Coñecer a carteira de servizos e estrutura organizativa e técnica dos 
centros sanitarios do distrito. Coñecer os mapas de derivacións segundo patoloxías 
dependendo da carteira de servizos. Coñecer as inversións e melloras implantadas 
nos centros sanitarios do distrito. 
Para nós, é claro que, os Consellos de Saúde de Distrito, son un dos órganos onde 
os Concellos deberán exercer unha acción proactiva de mellora e control da 
actividade e da política sanitaria, sobre todo neste tempo onde o mercantilismo e o 
escaso peso político das poboacións pequenas son algo notorio. É por iso que desde 
o BNG solicítase do Pleno Municipal a adopción do seguinte 
 

ACORDO: 
 

1. Acadar un acordo deste plenario que concorde co disposto na lei, especificado 
anteriormente.  
 

2. Instar á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza para que implemente a 
conformación dos órganos de participación cidadá, previstos na lei 1/2018 pola que 
se modifica a lei 8/2008 e a convocatoria inmediata dos Consellos de Saúde, 
especialmente o do distrito sanitario de Valdeorras." 
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que dende que se modificou a Lei xa 
anteriormente existiu o que se chama Consellos de Distrito e un dos 
participantes importantes nestes Consellos son os propios Concellos, que 
son os representantes da xente que nos puxo aquí e que é quen ten a 
capacidade de explicarlle á Administración cales son os nosos problemas e 
necesidades así como coñecer cales son os recursos que a Administración 
pon para satisfacer os nosos problemas e necesidades. Di que todos teñen 
claro que en Valdeorras non se está a ofertar un servizo que Valdeorras 
precisa, que lévase falando moito da silicose e aquí non hai unidade de 
silicose, pero que iso non o poden pedir os grupos sindicais porque cando o 
piden a Administración lles di que se dediquen á contratación, á formación, 
ás retribucións e aos permisos, porque eles non son os defensores dos 



 
 
 

 
 

31 
 

pacientes, porque os defensores dos pacientes, entre outros, son os 
Concellos e que por iso insta ao Concello para que reclame á Consellería a 
convocatoria deste Consello.    
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
sra. Aguado García, quen di que en principio están completamente de 
acordo co que se reclama na Moción, que entende que a participación social 
no ámbito sanitario é fundamental, que por iso están de acordo co que 
recolle a Lei e polo tanto cren que é necesario que se poñan en 
funcionamento os Consellos de Saúde, que lles alegra saber que o señor 
Vilasánchez ten tanto interese como eles en que se desenvolva a Lei pero 
que tamén debe saber que non é posible desenvolver a toda velocidade a 
Lei, que lles consta que dende a Consellería de Sanidade están traballando 
en aprobar os decretos de estrutura e a normativa que permitira poñer en 
funcionamento os Consellos de Saúde. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de servizos sociais, 
igualdade e sanidade, o sr. Saavedra Cantillana, quen di que o Grupo 
Socialista está absolutamente de acordo coa Moción, que xa pasou 
suficiente tempo para que esa Lei que se modificou contra os criterios que 
se defendían na Comarca Valdeorras empece a funcionar o Consello de 
distrito, que xa na vez pasada cando a Saúde de Área tamén houbo que facer 
unha moción neste sentido e que hai que recordar que todo o que está neste 
apartado conseguiuse grazas ás reivindicacións que se fixeron, porque foi a 
forma de adecuar o decreto no que non se contemplaban os consellos de 
Saúde de Distrito e que xa é tempo de saber os criterios cos que se vai 
manexar a xestión da área Ourense-Valdeorras-Verín. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que Riada está de acordo coa moción 
presentada, que cren que os Consellos teñen que funcionar sobre todo por un 
criterio democrático, canto máis interveña a cidadanía en tomar decisións na 
Administración pública que afecta directamente á Sanidade lle parece 
correcto. Di que haberá que facer unha declaración e mandarlla ao SERGAS 
e despois facer un seguimento da proposta e qu darlle un prazo para que 
respondan é fundamental. 
 

Sen máis intervencións, a Corporación, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos quince edís que asisten á sesión, acorda: 
 

1. Acadar un acordo deste plenario que concorde co disposto na lei, 
especificado anteriormente.  
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2. Instar á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza para que 
implemente a conformación dos órganos de participación cidadá, 
previstos na lei 1/2018 pola que se modifica a lei 8/2008 e a convocatoria 
inmediata dos Consellos de Saúde, especialmente o do distrito sanitario 
de Valdeorras. 
 
 
Di o señor alcalde que hai unha segunda moción presentada que como pasou 
coa anterior debe ser ratificada a urxencia da mesma para poder tratala.  
 
A moción foi presentada polo Grupo Político Municipal Grupo Mixto  
(BNG) e o documento presentado leva por título " MOCIÓN PARA DEFINIR 
O POSICIONAMENTO DOS GRUPOS POLÍTICOS DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS, EN RELACIÓN Á ELABORACIÓN DUN PLAN 
ÚNICO DE COLABORACIÓN DA DEPUTACIÓN DE OURENSE COS 
CONCELLOS DA PROVINCIA. E TRASLADAR ESTA POSICIÓN POLÍTICA 
AO PLENO DA DEPUTACIÓN DE OURENSE". 
 
 
Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos quince concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a 
palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o sr. Vilasánchez Feijóo, quen da 
lectura a Moción presentada: 
 

"MOCIÓN PARA DEFINIR O POSICIONAMENTO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS, EN RELACIÓN Á 
ELABORACIÓN DUN PLAN ÚNICO DE COLABORACIÓN DA 
DEPUTACIÓN DE OURENSE COS CONCELLOS DA PROVINCIA. E 
TRASLADAR ESTA POSICIÓN POLÍTICA AO PLENO DA DEPUTACIÓN DE 
OURENSE 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Unha das principais competencias das deputacións provinciais é a asistencia 
económica aos municipios, especialmente a aqueles de menor capacidade 
económica e de xestión. Esta asistencia pode materializarse con carácter ordinario 
seguindo criterios obxectivos como os xa estabelecidos pola FEGAMP ( en base a 
superficie, poboación, entidades de poboación e índice de envellecemento), e 
adicando un mínimo do 25% do montante anual dos recursos económicos da 
institución a esta asistencia económica . Ou como é o caso da Deputación de 
Ourense, mediante a firma de convenios non suxeitos a concorrencia o que permite 
aceptar a dispensación dun trato diferente entre municipios, e nalgúns casos caer no 
sectarismo político. 
Con data de 28 de agosto do 2019 o pleno da Deputación de Ourense, cos votos en 
contra do PP e de Democracia Ourensá rexeitou á moción relativa á elaboración 
dun Plan único de colaboración da Deputación de Ourense cos concellos da 
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provincia. decisión que é claramente desfavorábel para o concello de O Barco de 
V. e nos impide acadar as mellores condicións de vida para os nosos conveciños e 
conveciñas. 
 

Motivo polo cal dende o BNG solicitamos chegar ao seguinte 
 

ACORDO: 
1. Acadar o posicionamento dos grupos políticos presentes nesta corporación, en 
relación a rexeitar aínda que asumir democraticamente o acordo do pleno da 
deputación de Ourense de 28 de agosto de 2019, en relación ao Plan Único. E 
mediante este posicionamento político dos distintos grupos determinar o 
posicionamento do pleno do Concello de O Barco de V 
2. Trasladar este posicionamento do pleno do concellos de O Barco de V ao pleno 
da Deputación de Ourense." 
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que a realidade é que queren saber cal é a 
posición política de cada un dos grupos que hai, si están ou non de acordo 
co resultado da votación da Deputación de Ourense, que entende que ese 
resultado é moi lesivo para O Barco de Valdeorras e polo tanto lle pide a 
todos os grupos políticos que apoien esta Moción, demostrando o 
rexeitamento a ese resultado e o seu traslado a Deputación de Ourense. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que ó finalizar a Comisión informativa de 
Facenda do venres pasado preguntoulle ao señor alcalde por esta Moción e 
lle dixo que si que estaba presentada e que cando foi mirar a Orde do día 
non a veu dentro del. Di que con respecto a este tema todos son conscientes 
do papel que cumpre a Deputación con respecto ao Concello do Barco, que 
aínda hai pouco que a prensa facía un estudo sobre o que representou o ano 
pasado o financiamento da Deputación aos Concellos e o Concello do Barco 
dos 92 concellos da provincia, estaba no posto 88 cunha financiación per 
cápita duns seis e pico euros, mentres que había concellos como Muíños e 
varios da zona sur da provincia, cun financiamento de entre 200 e 300 euros 
per cápita e insistía que nos 10 primeiros concellos financiados pola 
Deputación o ano pasado 9 eran do P.P., que non é a proporción que hai na 
Provincia, pois nas últimas municipais máis ou menos están  equilibrados, 
que o que quere dicir é que non lle hai nada que agradecer na financiación á 
Deputación Provincial, que esa financiación está rexida por convenios, que 
precisamente na prensa deuse a noticia dun acordo de financiamento co 
Concello de Ourense para o ano que ven, que financiarán vinte e sete obras 
por uns once millóns de euros, que isto é descarado que dende o seu punto 
de vista é trasladar a financiación do rural ata a gran zona urbana que é 
Ourense, que ó final mediante o acordo P.P. - D.O. Ourense o Concello de 
Ourense vai ter dobre administración financeira, do Concello e da 
Deputación, co que detrae financiamento do rural ata a capital, que unha 
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Deputación na que o 90% dos seus fondos dedícase a gastos de xestión non 
ten razón de ser, que eles avogan por que a Deputación desapareza e integrar 
as súas competencias na Xunta de Galicia, que mentres tanto votan a favor 
da proposta do BNG porque cre que é poñer contra as cordas a quen goberna 
a Deputación. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
señora Aguado García, quen di que quere contestarlle ao señor García 
Yáñez, no relativo a que  votan a favor para poñer contra as cordas a quen 
goberna a Deputación, e que quere dicir que cada un vota conforme aos seus 
propios criterios, que o seu Grupo prefire votar en función das necesidades 
dos cidadáns e non poñer contra as cordas a ninguén porque caia mellor ou 
peor. Prosegue dicindo que a moción fala de financiamento, é dicir de 
diñeiro, e para poder repartilo fai falla telo e nese sentido viuse unha noticia 
estes días de que os deputados do PP de Ourense reclamaron ao goberno 
central que desbloquee os recursos financeiros que terían que estar chegando 
ás entidades locais e provinciais, que pensa que iso é bastante máis efectivo 
que poñer contra as cordas a ninguén, que para tomar posicionamento sobre 
unha proposta necesítase o coñecemento desa proposta, xa que, como dixo 
na anterior intervención, tiveron coñecemento da moción pola mañá, que na 
moción que se presenta dá uns criterios moi xenéricos que parecen moi 
bonitos pero que se necesitaría coñecer en profundidade para poder 
posicionarse, que o seu Grupo non se posiciona sen coñecer a fondo no que 
se están posicionando. Di que tamén se fala duns criterios obxectivos pero 
que non sabe ata que punto e en que se poden concretar eses criterios 
obxectivos, que en calquera caso pídese que se posicionen sobre algo que 
presentaron ante o organismo competente e que foi rexeitado dúas veces e 
nesta última ocasión de forma máis contundente e que non lles parece 
razoable que se presente unha toma de postura fronte a algo que xa está 
resolto. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que quere expoñer o espiritu 
da moción que se presentou na Deputación e que era a solicitude dun reparto 
de financiamento entre os concellos con arranxo a principios democráticos 
contemporáneos e non mediante prácticas do século XIX caracterizadas 
polo caciquismo e os privilexios, e a utilización dos fondos públicos con 
fins partidistas. Prosegue o concelleiro facendo uso da súa quenda para dicir 
que a Constitución Española establece no artigo 103 que a Administración 
Pública serve con obxectividade os intereses xerais e a Lei 40/2015, de 
Réxime Xurídico do Sector Público,  determina que deberá respectar na súa 
actuación  e relacións os  principios de boa fe,  confianza lexítima e lealdade 
institucional, de eficiencia na asignación e utilización de recursos públicos, 
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e de cooperación, colaboración e coordinación, entre outros que a Lei 
7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local establece que é 
competencia propia das Deputacións Provinciais a asistencia económica e 
técnica ás entidades locais, especialmente ás  de menor capacidade 
económica e de xestión, e a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 
Racionalización e Sostebilidade  da Administración Local,  que as 
Deputacións aprobarán anualmente un plan de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal, en cuxa elaboración participarán os 
concellos da provincia, e que deberá conter os criterios de distribución dos 
fondos, que deberán ser obxectivos e equitativos. 
 
Prosegue dicindo o concelleiro que a Deputación de Ourense neste últimos 
anos executou esta obrigada colaboración cos Concellos  a través de 
instrumentos  desligados e inconexos, como plans de cooperación, de rede 
viaria ou de  emprego, pero tamén mediante inxentes cantidades  de 
subvencións nominativas e concesión directa de fondos públicos. 
 
Di tamén que de todos estes instrumentos só os plans de cooperación, de 
emprego e de acción social distribúen os seus fondos de acordo con criterios 
predeterminados, aínda que non sexa un reparto plenamente equitativo, pero 
que o resto está estruturado en torno a un sistema  de esmola clientelar, no 
que os alcaldes teñen que pasar revista ante o Presidente da Deputación 
esperando que este teña a ben atender ás necesidades que lles formula, que 
este sistema contrasta co seguido polas outras Deputacións galegas, máis 
equitativos e transparente, e que atende a criterios estudados pola FEGAMP 
e  baseados na superficie dos concellos, número de núcleos existentes no 
mesmo, poboación e índice de envellecemento,  de xeito que as entidades 
locais coñecen con antelación as cantidades que lles corresponden, o que 
permite a correcta  planificación das actuacións. 
 
Afirma o voceiro que con arranxo a ditos criterios obxectivos, no año 2.017 
repartíronse na Coruña 74.000.000 €, que supoñen un 41.92% dos 
orzamentos; en Lugo, 20.000.000 €, é dicir, en torno a aproximadamente un 
25%, e en Pontevedra uns 41.0000.000 €, que representan un 27%  e que si 
se toma como referencia a asignación máis modesta, isto é, a que recibiron 
os concellos da Deputación de Lugo, ó Concello do Barco corresponderíalle 
un total de 630.325 euros anuais, o que suporía un total de 2.500.000 euros 
nun mandato, e o que actualmente percibe de feito son, sen embargo, 90.000 
euros anuais, unha diferencia substancial. 
 
Sinala o concelleiro que durante os catro últimos anos a Deputación, unha 
vez saneada a débeda cos remanentes de tesourería,  utilizou a cantidade 
sobrante para o financiamento  de distintos proxectos que non redundaron 
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neste Concello. En concreto, si sumamos os 4.000.000 € de súperhabit  en 
2017  mais a cantidade que xa estaba prevista para os plans provinciais, 
teriamos un total de 13.895.00 euros, e se  aplicamos os criterios de 
distribución da FEGAMP, ó Concello do Barco corresponderíanlle 437.950 
euros anuais, o que supón un total de 1.751.800 euros por lexislatura. Sinala 
o concelleiro  que todos os concellos deberían contar cos fondos necesarios 
para atender ás súas necesidades e que o actual reparto está a xerar un 
agravio comparativo entre os veciños das distintas provincias. 
 
De seguido, concédese o uso da palabra ó Sr. Vilasánchez quen,  en relación 
á intervención da portavoz do grupo municipal do PP,  di que os criterios 
fixados pola FEGAMP para a distribución dos fondos son obxectivos,  
porque un metro cadrado é igual aquí que en Betanzos,  e que o que non é 
obxectivo e que o Presidente da Deputación diga que quen merece o apoio 
da Deputación, teno. 
 
A voceira do Grupo Municipal del Partido Popular fai uso da palabra para 
dicir que quixo dicir que ó inicio do Pleno non tiña os datos necesarios para 
posicionarse sobra a cuestión, e que aínda que é certo que a exposición 
efectuada polo Sr. Araujo clarificouna, segue pensando o mesmo, que 
carece dos elementos suficientes para posicionarse sobre a  moción, polo 
que o seu grupo non o fará pero que quere preguntar se os criterios da 
FEGAMP que son a xuízo dos presentes tan obxectivos se empregan tamén 
polo concello. 
 
O sr. alcalde fai uso da palabra para dicir que O Barco non subvenciona 
entidades menores e que de todas formas tales criterios  son os mesmos que 
os que emprega a Xunta de Galicia  para repartir o Fondo de Cooperación 
Local. 
 
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, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García,), adopta o seguinte acordo: 
 
1. Acadar o posicionamento dos grupos políticos presentes nesta 
corporación, en relación a rexeitar aínda que asumir democraticamente 
o acordo do pleno da deputación de Ourense de 28 de agosto de 2019, en 
relación ao Plan Único. E mediante este posicionamento político dos 
distintos grupos determinar o posicionamento do pleno do Concello de 
O Barco de V 
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2. Trasladar este posicionamento do pleno do concellos de O Barco de V 
ao pleno da Deputación de Ourense.  
 
Segundo: Rogos e preguntas 
 

Intervén o sr. García Yáñez para dicir que cando estaba de vacacións tivo 
coñecemento pola prensa de que se cedera un camión motobomba ó 
Concello,  que foi recibido polo alcalde con alegría a pesares de que xa ten 
20 anos o que provocou certa sorna entre os traballadores forestais, mentres 
que as novas motobombas foron para Verín. 
 
O sr. alcalde fai uso da palabra para dicir que a Xunta tiña un total de 21 
camións motobomba, que foron sometidos a revisión completa e que se 
cederon ós concellos só aqueles que se encontraban en perfectas condicións 
e que, efectivamente, un deses viu  parar ó Barco, que  finalizou a vida útil 
do camión de bombeiros que tiña o Concello e que só había un vehículo 
pequeno co que era moi difícil transitar por camiños estreitos e que o 
Concello non dispón de bombeiros senón de GES,  que este vehículo 
motobomba cedido se empregará mentres sexa posible e  como apio a dito 
servizo e que naturalmente aceptará toda a axuda que se lle ofreza e que ó 
longo destes días contratarase o seguro,  polo que estará plenamente 
operativo en breve. 
 
En segundo lugar,  pregunta o voceiro de Riada si o Concello realizou 
xestións para evitar os asolagamentos dos pasos soterrados e se pediu 
informes sobre a posibilidade de instalar depósitos nos pasos subterráneos 
para evitar que se aneguen cando hai tormenta. 
 
O alcalde fai uso da palabra para dicir que con chuvias case torrenciais,  
como as que houbo no pasado mes,  en todos os sitios se anegan os pasos,  
por moitas medidas que se tomen, que o verdadeiro  problema se 
circunscribe fundamentalmente ó paso de Veigamuíños, que alí hai  dúas 
bombas instaladas que funcionan sen problema pero que os técnicos da 
Deputación e do Consorcio de Augas están na procura dunha solución para 
evitar que os residuos vaian parar ó río, como sería o caso da instalación dun 
desareador, que espera recibir contestación en breve e que pediu informes 
sobre os danos provocados pola última tormenta e que dende o Concello se 
están tomando as medidas oportunas e que pediu informes pormenorizados 
de todos os problemas xerados pola tormenta do 7 de xullo do 2019, que se 
van a acometer distintas actuacións na Rúa Ucediños e se está a elaborar un 
proxecto pola Xunta de Galicia e que conta co visto bo da Confederación. 
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Novamente fai uso da palabra o Sr. García Yáñez para dicir que lle 
preocupan as obras da construción da Escola Infantil Municipal e que lle 
parece escandaloso que  non se vai utilizar  lousa na cuberta do edificio,  
sendo que a Comarca vive principalmente das canteiras, e que con esta 
acción se está a dar un mal exemplo ós veciños aos que se lle esixe lousa nas 
súas obras. 
 
Contesta o sr. alcade que están respectando os prazos de execución da obra e 
que a non utilización de lousa responde a unha necesidade técnica, debido a 
que a estrutura existente non soportaría o peso dunha cuberta desas 
características, segundo o que reflexan os informes técnicos así como que se 
querían conservar as luces existentes. E que está fora de toda dúbida que 
dende o Concello se apoia a unha das principais industrias da Comarca. 
 
Intervén novamente o voceiro do Grupo mixto municipal para dicir que 
durante os meses de xullo e agosto se debería reforzar o servizo de recollida 
de lixo para evitar o cheiro dos contedores que hai sobre todo preto das 
tendas de venta de peixe, co conseguinte prexuízo para os veciños dos que 
recibiu queixas. 
 
Contesta o sr. alcalde que non é so problema do servizo de limpeza, que se 
está a prestar con normalidade, senón da falta de concienciación dunha parte 
dos veciños, que seguen a tirar o lixo a primeira hora da mañá durante os 
meses de mais calor, e que xa a Policía Local está controlando esta cuestión 
e imporá multas ós infractores,  de ser o caso. 
 
De seguido, concédese o uso da palabra ó sr. Vilasánchez, quen intervén 
para preguntar que se vai facer co vehículo propiedade do Concello 
sinistrado recentemente e pregunta se cumpría coas medidas de seguridade 
adecuadas.  
 
Di o alcalde que o a principal preocupación neste momento é, naturalmente, 
a saúde do Concelleiro don Jesús Jares que viaxaba nese vehículo, e que se 
atopa actualmente hospitalizado, que o vehículo en cuestión era vello pero 
se utilizou ese día porque ían revisar a captación de Vilanova e era o 
vehículo con mais tracción e polo tanto o máis axeitado para acceder ó 
lugar, e que xa se verá o que se fai con el porque non cre que compense 
arranxalo. 
 
O sr. Vilasánchez intervén novamente para dicir que na intersección do 
Camiño de San Tirso co camiño do Souto hai un desnivel que pode provocar 
accidentes e pregunta que se vai facer ó respecto.  O alcalde di que se 
compromete a revisalo e a adoptar as medias que sexan oportunas. 
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Concédeselle a palabra ao sr. Melo García quen di que quere trasladar unha 
serie de preguntas que lle remitiron os veciños no mes de xullo.  A primeira 
das preguntas é sobre canto hai que esperar para que se apliquen as medidas 
previstas no bando de 13 de xullo do 2019 relativo á limpeza. Sobre esta 
pregunta o alcalde responde que o arquitecto técnico ten un listado coas 
parcelas e que se van iniciar expedientes sancionadores ós propietarios 
infractores. 
 
Prosegue o sr. Melo García preguntando cando se vai retirar a formigoneira 
que ocupa parte da parte da praza de Raxoá e unha malla negra segundo  
teñen solicitado os veciños en varias ocasións por escrito. O alcalde di que 
no concello rexístranse centos de escritos ó día,  que recollerá a  
información e que se adoptarán as medidas oportunas. 
 
Prosegue o sr. Melo García trata dicindo que o estado das cunetas desde 
Vilaxoán ata Alixo, se atopa sen rozar en estado que cualifica de lamentable. 
Contesta o alcalde que non é certo que se atopen en ese estado, que na 
actualidade están rozadas e que o problema e que nesa zona hai unha ladeira 
moi inestable que provoca algún desprendemento pero que é preferible non 
tocar porque sería peor, que está estabilizada e que en calquera dos casos 
non afecta ó tránsito pola estrada. 
 
A cuarta pregunta que realiza o sr. Melo García refírese a se existen medidas 
alternativas á fumigación xeneralizada das árbores. O alcalde responde que 
xa se están a facer, a través dunha empresa especializada, tratamentos 
experimentais ecolóxicos nos plátanos do Malecón, e polo tanto xa se están 
aplicando esas medidas alternativas. 
 
En quinto lugar o concelleiro sr. Melo García pregunta sobre o acceso á 
Forno de Raxoá e o alcalde di que houbo un obradoiro de emprego fixo una 
construción moi boa, especialmente na carpintaría,  pero que non está 
funcionando na actualidade e que existe de fondo un problema entre 
veciños, poucos e mal avidos, e que habería que estudar con detemento a 
quen lle corresponde a propiedade. 
 
Por último o concelleiro Melo García pregunta sobre á sinalización do oco 
no que ocupaba unha árbore que xa non está na rúa España contra a que se 
deu un veciño co seu vehículo,  contesta o alcalde que o oco en cuestión está 
sinalizado e que non é responsabilidade súa a distracción do condutor. 
 
Finalmente, intervén concelleira sra.  Guitián Martínez para solicitar unha 
desagregación do custo desta edición de Embarcarte. Contesta a Concelleira 
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sra. Pizcueta Barreiro que non o coñece o importe exacto neste momento 
pero que llo facilitará canto antes por correo electrónico. 
 

Terceiro: Dación de contas. 
 

A) Período medio de pago do segundo trimestre. Expediente número 
2019ECO000000144. 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do segundo 
trimestre do ano 2019, que é de 124,01 días. 
 
 
B) Morosidade do segundo trimestre. Expediente número 2019  
ECO000000145. 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do segundo trimestre do 
ano 2019, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
C) Execución trimestral 2º trimestre. Expediente número 2019 
ECO000000146. 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do segundo trimestre do 
ano 2019.  
 
 
D) Resolucións de Alcaldía dende o número 560 ata o 764 de 2019. 
Expediente número 2019SEC0000000144. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a núm. 
560 ata a núm. 764 do ano 2019.  
O concelleiro García Yáñez fai uso da palabra para preguntar se un ano é 
posible que o edificio do xulgado aceptado por resolución núm. 570/2019 
poderá estar adscrito á policía local e emerxencia social. O alcalde, tras 
explicar o proxecto que pretende que se execute no edificio, afirma que será 
difícil que nun ano dende a data da resolución se destine ao fin da donación. 
O concelleiro García Yáñez pregunta en que consiste a participación do 
Concello nos xogos do Eixo Atlántico aos que se refire a resolución número 
607/2019. O concelleiro Alonso Araujo responde que se trata duns xogos 
deportivos escolares nos que xa ten participado o concello e os gastos se 
pagan directamente á Câmara Municipal de Braga quen os asume 
inicialmente e logo reparte en función do que lle corresponde a cada 
municipio. 
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E) Resolucións de Alcaldía contrarias ós reparos formulados pola 
Intervención (resolucións números 563, 613, 614, 616, 617 e 618 de 
2019). Expediente número 2019-SEC000000144. 
 

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións números  
563, 613, 614, 616, 617 e 618 de 2019.  
 
F) Dación de contas da liquidación do exercicio 2018. Expediente 
número 2019ECO000000110. 
 

Dáse conta pola Presidencia da resolución da Alcaldía de data 22 de agosto 
de 2019 pola que se aproba a liquidación do orzamento xeral do ano 2018. 
 
G) Dación de contas da sentenza ditada no procedemento xudicial 
84/2019 seguido ante o Xulgado do social número 3 de Ourense. 
Expediente número 2019SEC0000000145. 
 

A Presidencia dá conta da sentenza recaída no procedemento 84/2019, cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
 
Sen máis intervencións, logo de desexar unhas boas festas a toda a 
Corporación, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión sendo as 
21:05 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente 
acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O 1º Tenente de alcalde en 

 exercicio da totalidade das 
funcións da Alcaldía  
(Resol. 13.09.2019) 

 
 
Jesús Tallón García             Aurentino Alonso Araujo 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 3 DE OUTUBRO DE 2019 
 
  
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 3 de outubro de 2019, 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, 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 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asiste o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, non constando 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal. 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre como 
interventora Dª  Ana Álvarez Blanco, ámbolos dous funcionarios no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría e da Intervención 
respectivamente, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 5 de setembro do 
2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 5 de setembro de 2019, que se 
dá por lida, e ao non formularse observación algunha, a devandita acta 
resulta aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos dezaseis 
concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Cultura, Educación e Turismo 
do 29 de agosto do 2019 relativo á proposta de determinación dos días 
inhábiles no termo municipal. Expediente 2019CUL000000003 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dicir en primeiro lugar que, como en 
outras ocasións, cómpre advertir que os concelleiros non recibiron a 
notificación da convocatoria desta sesión coa antelación esixida legalmente 
o que pode supoñer a nulidade dos acordos que se adopten na sesión. De 
seguido dá lectura sucinta do ditame da Comisión Informativa de Cultura, 
Educación e Turismo do 29 de agosto de 2019, que literalmente di: 
 

“Conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 
do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e artigo 1.11º do Real decreto 
2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da 
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia 
de traballo, serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, 
dúas festas locais, que serán determinadas polo/a xefe/a territorial da 
Consellería de Traballo e Benestar en cada unha das xefaturas territoriais da 
comunidade autónoma, por proposta do órgano municipal competente dos 
respectivos concellos (o Pleno salvo delegación), e publicaranse nos 
boletíns oficiais de cada provincia e no Diario Oficial de Galicia. 
De acordo coa costume e tradicións locais propoño que, se ditamine pola 
Comisión informativa de Cultura, Educación e Turismo, e logo o Pleno do 
Concello acorde: 
Primeiro. Propoñer ao órgano competente a determinación como días 
inhábiles no termo municipal do Barco de Valdeorras, declarándose festivos 
locais, as seguintes datas: 
 

Venres, 22 de maio de 2020 Día de Santa Rita, festividade local 
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Luns,14 de setembro de 2020 Día do Cristo, festividade local  

 
Segundo. Dar traslado de certificación do presente acordo ao órgano 
competente." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que foron os días acordados 
na Comisión correspondente, por unanimidade dos concelleiros asistentes á 
sesión.  
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

Primeiro. Propoñer ao órgano competente a determinación como días 
inhábiles no termo municipal do Barco de Valdeorras, declarándose 
festivos locais, as seguintes datas: 
 

Venres, 22 de maio de 2020 Día de Santa Rita, festividade local 

Luns, 14 de setembro de 2020 Día do Cristo, festividade local  
 

Segundo. Dar traslado de certificación do presente acordo ao órgano 
competente. 
 
 
3º Ditame da Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e  Seguridade 
celebrada o 27 de setembro de 2019 relativa ó recoñecemento de 
compatibilidade para segunda actividade no sector privado ao 
funcionario D. Ramiro Núñez Arias. Expediente 2019RHU0000000071. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e  Seguridade do 27 de setembro 
de 2019, que literalmente di: 
 

“Asunto: recoñecemento de compatibilidade para o exercizo de segunda 
actividade privada 
Antecedentes: 
1 Solicitude de compatibilidade formulada por Ramiro Núñez Arias, 
funcionario do Corpo de Policía Local do Concello do Barco de Valdeorras 
(R.E. de 5 de abril do 2019) para exercer a actividade privada prevista no 
real Decreto 1435/1985, do 1 de agosto, significando que se realizarán como 
máximo en 8 horas semanais en días alternos que non interferirá nunca coa 
actividade principal así como que está disposto a renunciar ao complemento 
específico, se procede. 
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2 Informe do adxunto á Secretaría de data 27.08.2019. 
3 Informe do Oficial Xefe da Policía local de 20.09.2019. 
Consideracións legais 
1ª O solicitante é funcionario do Concello do Barco de Valdeorras e 
pertence ao Corpo de Policía Local do Concello e pretende realizar unha 
actividade privada, regulada no Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, 
polo que se regula a relación laboral especial dos artistas en espectáculos 
públicos, que dacordo co artigo 1 do RD é unha relación especial de 
traballo. 
2ª O artigo sexto apartado 7 da LOFCSE establece que “La pertenencia a las 
fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para el 
desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas 
actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades.”. 
A redacción deste artigo remítenos a lexislación aplicable que é a que 
determinará os supostos nos que se poderá recoñecer a incompatibilidade. 
Aínda que parece indicar que soamente se permitirán as actividades que 
excepcionalmente recoñeza a lexislación sobre incompatibilidades a 
unanimidade da xurisprudencia examinada entende que este artigo o que fai 
é simplemente unha remisión ao réxime xeral de incompatibilidade do 
persoal ao servizo das administracións públicas; por poñer un exemplo a ST 
P.O. 20/2016 do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. 
Noutras palabras: pertencer a unha forza ou corpo de seguridade do Estado 
non supón que soamente se poida exercer as actividades expresamente 
permitidas pola lexislación de incompatibilidades se non que pode ser 
autorizada calquera actividade non expresamente excluída pola lexislación 
se no funcionario que solicita a compatibilidade concorren os requisitos 
exixidos que logo veremos. 
 3ª En segundo lugar cómpre examinar a lexislación galega específica sobre 
a policía local que, no que nos interesa, sinala entre outras consideracións 
“3. As retribucións complementarias fixaranse regulamentariamente, dentro 
dos límites fixados pola lexislación vixente, de acordo cos seguintes 
criterios: a) Nivel de formación. b) Réxime de incompatibilidades. c) 
Mobilidade por razón de servizo. d) Dedicación. e) Risco que leva a súa 
misión. f) Especificidade dos horarios de traballo. g) Peculiar estrutura. 
(artigo 48.3 LCPG) Os membros dos corpos da Policía local non poderán 
exercer ningunha outra actividade pública ou privada, salvo as exceptuadas 
no réxime xeral de incompatibilidades (artigo 58 LCPG). 
En calquera caso non se desenvolveu a previsión regulamentaria e neste 
Concello, aínda que existe un complemento específico atribuído a cada 
posto de traballo non existe unha verdadera valoración dos postos de 
traballo a través do instrumento adecuado: a RPT. 
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4ª En canto a lexislación básica do Estado cómpre ter en conta o TREBEP. 
A súa D.F. 3ª e 4ª introducen cambios no ata agora claro sistema de 
incompatibilidades. 
5ª Resultan de aplicación os artigos 1.3, 11, 12, 13, 14,15 e 16 a 20 da LI. 
Destes artigos se deduce que o recoñecemento da compatibilidade dunha 
segunda actividade privada esixe un exame do cumprimento das seguintes 
condicións acumulativas: 
a) A regra xeral é 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). 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. 
b) A actividade que se pretenda realizar, xa sexa por conta propia ou baixo a 
dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares non se pode 
relacionar directamente coas que desenvolva o Departamento, Organismo 
ou Entidade onde estivese destinado. Neste apartado tamén se volve 
fundamental o informe do superior xerárquico ao igual que o anterior 
apartado. 
Exceptúanse desta prohibición as actividades particulares que, en exercicio 
dun dereito legalmente recoñecido, realicen para si os directamente 
interesados (artigo 11 LI). 
c) Non se poderán exercer en ningún caso as actividades que sinala o artigo 
12 da LI: 
  -O desempeño de actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, 
sexa por conta propia ou baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou 
particulares, nos asuntos en que estea a intervir, interviñese nos dous 
últimos anos ou teña que intervir por razón do posto público. 
Inclúense en especial nesta incompatibilidade as actividades profesionais 
prestadas a persoas a quen se estea obrigado a atender no desempeño do 
posto público. 
- A pertenza a Consellos de Administración ou órganos reitores de 
Empresas ou Entidades privadas, sempre que a actividade das mesmas estea 
directamente relacionada coas que xestione o Departamento, Organismo ou 
Entidade en que preste os seus servizos o persoal afectado. 
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- O desempeño, por si ou por persoa interposta, de cargos de todo orde en 
Empresas ou Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servizos ou 
subministracións, arrendatarias ou administradoras de monopolios, ou con 
participación ou aval do sector público, calquera que sexa a configuración 
xurídica daquelas. 
- A participación superior ao 10 por 100 no capital das Empresas ou 
Sociedades a que se refire o parágrafo anterior. 
d) As actividades privadas que correspondan a postos de traballo que 
requiran a presenza efectiva do interesado durante un horario igual ou 
superior á metade da xornada semanal ordinaria de traballo nas 
Administracións Públicas só poderán autorizarse cando a actividade pública 
sexa unha das enunciadas nesta Lei como de prestación a tempo parcial 
(artigo 12.3 L). 
e) Non cabe autorizar a compatibilidade dunha actividade privada se xa 
obtivo o interesado o recoñecemento da compatibilidade dunha segunda 
actividade pública, sempre que a suma de xornadas de ambas actividades xa 
compatibilizadas sexa igual ou superior á máxima nas Administracións 
Públicas (artigo 13 LI). 
f) Os recoñecementos de compatibilidade non poderán modificar a xornada 
de traballo e horario do interesado e quedarán automaticamente sen efecto 
en caso de cambio de posto no sector público (artigo 14 LI) 
 g) “ No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 
funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las 
retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) 
del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad 
al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la 
relación laboral de carácter especial de alta dirección.” 
h) Non poderá recoñecerse a compatibilidade para unha actividade se nas 
retribucións públicas contemplan un complemento específico, ou concepto 
equiparable, coa excepción -e sempre cumprindo as esixencias dos artigos 
1.3, 11, 12 e 13 da L- do exercicio dunha actividade privada cando o 
complemento específico non supere a contía do 30% da retribución básica 
do empregado público que a solicita, excluídos os conceptos que teñan orixe 
na antigüidade (artigo 16 da LI). 
Segundo os datos que constan neste departamento (datos orzamentarios) o 
complemento específico do funcionario que solicita a compatibilidade 
supera ese 30%. 
En relación con esta limitación a D.T. 9ª da Lei 2/2015, de 29 de abril, do 
emprego público de Galicia establece que para o caso de que a contía do 
complemento específico supere o trinta por cento referido, poderá 
concederse compatibilidade sempre e cando a persoa interesada renuncie á 
percepción do complemento específico. O solicitante está disposto a 
renunciar ao complemento específico, polo que será preciso proceder a 
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calcular a contía na que procede a redución do complemento específico para 
que este non supere o 30 por cento das retribucións 
básicas excluídas as da antigüidade. 
 Neste sentido a sentenza núm. 259/2017 do 18 de maio do 2017 Rec. 
7/2017 declara: " En consecuencia, para obtener la compatibilidad con el 
ejercicio de una actividad privada el funcionario debe solicitar la reducción 
del complemento específico al límite del 30 de las retribuciones básicas, 
excluida la antigüedad. 
Y en la normativa gallega despeja ahora cualquier duda la disposición 
transitoria 8ª de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de 
Galicia, que exige, como requisito imprescindible para obtener la 
compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas, la renuncia al 
complemento específico, (...) 
El examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo es ilustrativa 
asimismo en el sentido de que en los casos ordinarios (los del apartado 4 
del artículo 16 de la Ley 53/1984 no se atiende al factor de 
incompatibilidad, sino a la cuantía del complemento específico en su 
conjunto, de modo que para que pueda otorgarse la compatibilidad resulta 
imprescindible que aquella cuantía no supere el 30 % de la retribución 
básica, excluido lo percibido en concepto de antigüedad. 
 En este sentido, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en sentencias de 28 mayo 
de 2014 (recurso de casación número 1971/2013), 8 de julio de 2014 
(recurso casación 2090/2013), 26 de noviembre de 2014 (recurso casación 
1970/2013) y 22 de diciembre de 2014 (recurso casación 2174/2013), ha 
argumentado que la circunstancia de que la cuantía del complemento 
específico supere el 30 % de la retribución básica no es jurídicamente 
accesoria o irrelevante para la compatibilidad, desde el momento en que el 
artículo 16 de la Ley 53/1984 la considera decisiva para que pueda 
reconocerse al personal funcionario la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas. 
En el mismo sentido, la sentencia de 26 de enero de 2015 (recurso 81/2014) 
de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional 
consideró conforme a Derecho la resolución ministerial que denegó el 
reconocimiento de compatibilidad a un policía nacional recurrente para la 
actividad privada de ejercicio de la abogacía, al excederse el límite del 
30%, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, 1 y 4 Ley 53/1984. (...)." 
6ª O persoal a que se refire esta Lei non poderá invocar ou facer uso da súa 
condición pública para o exercicio de actividade mercantil, industrial ou 
profesional (artigo 15). 
7ª Toda resolución de compatibilidade ou exercicio de actividades privadas 
se inscribirán no rexistro de persoal correspondente (artigo 18) –do que 
carece este Concello-. 
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8ª O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais 
requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade (artigo 14 LI). 
 9ª O prazo para resolver sobre a solicitude de compatibilidade é de dous 
meses e se ten superado, polo que resulta de aplicación o artigo 24 da Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: o solicitante pode entender estimada a solicitude 
por silencio administrativo , o que ten todos os efectos da consideración de 
acto administrativo finalizador do procedemento. A Administración ten a 
obriga de adoptar acordo expreso pero soamente poderá ditarse de ser 
confirmatoria do mesmo. 
Por todo o anteriormente exposto ditaminanos a adopción do seguinte 
acordo polo pleno da Corporación: 
1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Ramiro Núñez Arias, 
funcionario do Corpo de Policía Local, para o exercizo de actividade 
privada prevista no real Decreto 1435/1985, do 1 de agosto. A autorización 
de compatibilidade comporta, necesariamente, a renuncia do solicitante á 
percepción do complemento específico no importe que supere o 30 por 
cento das retribucións básicas excluídas as da antigüidade. 
2º Notificar a presente ao interesado con expresión do 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 neste caso trátase de que 
un funcionario deste Concello solicita a compatibilidade para desenrolar 
unha labor relacionada neste caso con artistas, espectáculos públicos, etc. 
que non interferirá co horario da actividade laboral principal e que vistos os 
informes favorables proponse ao Pleno recoñecer esa compatibilidade a D. 
Ramiro Núñez Arias, funcionario do corpo da Policía Local deste Concello. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que tanto neste caso como no que seguinte 
incluído no seguinte punto da orde do día, que tamén é un tema de 
compatibilidade, cre que a Lei o di claramente e que non tería que chegar ao 
Pleno, que pensa que coa Comisión Informativa sería suficiente, que outra 
cousa sería que houbera algún problema de interpretación ou que se 
solaparan os traballos ou como no caso daquela avogada do Concello que 
tamén quería traballar pola súa conta, pero que nestes dous casos é 
sobrecargar ós Plenos cando non hai necesidade. 
 
Fai uso da  palabra o señor alcalde para dicir que entende que incluíuse na 
sesión do Pleno porque en principio ten que vir xa que é o órgano 
competente e que non se lle recarga con isto porque o expediente faise para 
a Comisión Informativa e a partir de aí soamente é incluílo na orde do día 
do Pleno e facer a Acta.    
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Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Ramiro Núñez Arias, 
funcionario do Corpo de Policía Local, para o exercicio de actividade 
privada prevista no Real Decreto 1435/1985, do 1 de agosto. A 
autorización de compatibilidade comporta, necesariamente, a renuncia 
do solicitante á percepción do complemento específico no importe que 
supere o 30 por cento das retribucións básicas excluídas as da 
antigüidade. 
 

2º Notificar a presente ao interesado con expresión do réxime de 
recursos. 
 
 
4º Ditame da Comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade celebrada o 27 
de setembro do 2019 relativa ao recoñecemento de compatibilidade 
para segunda actividade no sector privado ao empregado público 
persoal laboral D. Fernando Valcarce Arias. Expediente 
2019RHU000000073. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e  Seguridade do 27 de setembro 
de 2019, que literalmente di: 
 

“ Asunto: recoñecemento de compatibilidade para o exercizo de segunda 
actividade privada 
Antecedentes 
1 Solicitude de compatibilidade para posto en actividade privada solicitada 
por Fernando Valcarce Arias, compatibilidade co exercicio da actividade de 
"profesor de autoescola". 
2 Informe do adxunto á Secretaría de data 24.09.2019. 
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). 
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-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). 
Consideracións legais e técnicas Previa 
O persoal interesado na compatibilidade desempeña as funcións no GES do 
Concello como persoal laboral indefinido por sentenza xudicial. As 
retribucións que percibe o 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 recoñecemento 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: 
a) 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 
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estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade 
ou independencia (artigo 1.3 da LIPSAP). 
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). 
A actividade privada non pode referirse a asuntos nos que estea intervindo, 
interviñera ou tivera intervido nos últimos anos ou teña que intervir por 
razón 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 alcaldía informou o 28 de agosto do 2019: "Como xefe superior de todo o 
persoal informe que a actividade privada que solicita compatibilizar o 
empregado público Fernando Valcarce Arias non suporá un impedimento ou 
menoscabo do estrito cumprimento dos seus deberes, nin parece que poida 
comprometer a súa imparcialidade ou independencia no exercicio do 
traballo que desenvolve. Ademais a actividade privada que se pretende 
compatibilizar non se relaciona directamente coa que desenvolve o 
empregado público no Concello nin se refire a asuntos nos 
que estea intervindo, interviñera ou tivera intervido nos últimos dous anos 
ou teña que intervir por razón do posto público, cumprindo as esixencias do 
artigo 12 da Lei de incompatibilidades. 
Non se recoñceu outra compatibidade para actividade privada ao solicitante 
polo que non se incumpriría o artigo 13 da Lei de incompatibilidades." 
b) A actividade para a que se solicita compatibilidade non pode estar 
incluída nos supostos do artigo 12 apartado 1 da LIPSAP e segundo declara 
o solicitante a duración máxima semanal da actividade privada respectaría o 
máximo do apartado 2 do artigo 12 da LIPSAP. 
c) Non consta que se tivera recoñecido outra compatibilidade para 
actividade privada á solicitante polo que non se incumpriría o artigo 13 da 
LIPSAP. 
d) 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. 
e) Na solicitude tamén se cumpre coas esixencias do RD 598/1985, do 30 de 
abril. 
4ª Todas as resolucións de compatibilidade para desempeñar un segundo 
posto ou actividade no sector público ou o exercicio de actividades privadas 
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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). O 
persoal autorizado non poderá facer uso ou invocar a súa condición pública 
para o exercicio da actividade privada (artigo 15 LIPAP). 
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 
DITAMINAMOS: 
1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Fernando Valcarce Arias para 
o exercicio da actividade de "profesor de autoescola". 
2º Notificar a presente ao interesado con expresión do 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 similar ó anterior, que 
neste caso é persoal laboral, un traballador do GES, que igualmente está 
informado favorablemente e que pide a compatibilidade para poder ser 
profesor de autoescola.   
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Fernando Valcarce Arias 
para o exercicio da actividade de "profesor de autoescola". 
 

2º Notificar a presente ao interesado con expresión do réxime de 
recursos.           
 
 
5º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 27 de setembro 
do 2019 relativo á aprobación do expediente de crédito extraordinario 
3/2019. Expediente 2019ECO00000157 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 27 de setembro de 2019, que literalmente 
di: 
 

“MEMORIA XUSTIFICATIVA DA CONCESIÓN DO CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 
  
En cumprimento do preceptuado nos artigos 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 37.2 do Real Decreto 500/90, do 20 de 
abril, a Alcaldía – Presidencia da Corporación eleva a coñecemento do 
Pleno do Concello a seguinte memoria explicativa.  
 
Necesidade do crédito extraordinario:  
A necesidade de conceder un crédito extraordinario dentro do orzamento 
xeral deste Concello para o 2019, prorrogado do exercicio 2018, xustifícase 
na inexistencia de crédito dotado no orzamento vixente, e nas razóns que 
resumidamente se expoñen na providencia da Alcaldía. En todo caso, trátase 
de dotar crédito para facer fronte a gastos de capital que non deben 
demorarse ata o exercicio seguinte e ante a posibilidade de incorporación do 
superávit orzamentario referendado polo remanente de tesouraría para 
gastos xerais aos destinos alternativos da Disposición Adicional Sexta da 
Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira faise preciso a modificación de créditos núm. 
3/2019 do Orzamento en vigor, na modalidade de crédito extraordinario, 
para IFS 
  
Os gastos propostos son as seguintes: 
 

DENOMINACION DO GASTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Reparación cemiterio municipal 18.150 € 933/632.24 
Total gasto 18.150 €  
 
A xustificación do crédito extraordinario radica no carácter urxente e 
inaprazable dos gastos, que non deben demorarse ata o exercicio seguinte, 
polos motivos seguintes:  
a) No actual orzamento, prorrogado do exercicio anterior, non existe 
consignación para os gastos pretendidos, que teñen carácter de gastos de 
capital (cap. 6); trátase de gastos que o servizo de cemiterios sinala como 
urxente e inaprazable para  garantir a correcta prestación do servizo 
municipal 
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 b) Debe levarse a cabo o inicio da tramitación do expediente para lograr a 
súa execución ou compromiso ao longo do exercicio orzamentario.  
 
Carácter do gasto proposto:  
Os gastos propostos teñen carácter específico e determinado en canto ás 
súas finalidades e contías, e non poden demorarse ata o exercicio seguinte. 
Por outra banda supoñen a ampliación da vida útil do ben de polo menos 5 
anos, e estímase que os gastos de mantemento nos primeiros anos non 
existen. 
 
Detalle da proposta de aplicacións a dotar e do financiamento da 
modificación.  
Estudadas as devanditas necesidades e as vixentes posibilidades de 
financiamento, por esta Alcaldía proponse que o crédito extraordinario, polo 
que se dotaría de crédito ás aplicacións que se indican a continuación, sexa 
financiado con cargo ao seguinte concepto de ingresos: 

1. Financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos 
xerais.  

2. O importe total da modificación proposta mediante crédito 
extraordinario 3/2019 acada o importe total de 18.150 €; o crédito 
extraordinario financiarase integramente con cargo ao remanente 
líquido de tesourería para gastos xerais.  

 
O Barco de Valdeorras, na data de sinatura.  
O alcalde  
Asdo: Alfredo L. García Rodríguez ”. 
 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 
 
PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre o 
vixente orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, na 
modalidade de crédito extraordinario con nº 03/2019, financiado con cargo 
ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 
18.150,00 euros, coa seguinte desagregación: 

Altas en aplicacións de gastos: 

DENOMINACION DO GASTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
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Reparación cemiterio municipal 18.150 € 933/632.24 
Total gasto 18.150 €  
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 o seu financiamento son os 
seguintes: 

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 

 
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 ata a aprobación do orzamento do 
exercicio 2019 ou, de non chegar a aprobarse este, ata o exercicio 
seguinte. 

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

 
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de 
exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso 
contrario, o Pleno disporá do prazo 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 ó estar cos orzamentos 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de 

tesourería para gastos 
xerais 

18.150,00 € 

TOTAL  18.150,00 € 
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prorrogados do ano 2018 non había unha partida específica para esta obra, 
que é unha reparación urxente do tellado dunha zona alta do Cemiterio, na 
que hai filtracións e introdúcese auga no interior dos nichos, polo que 
entende que é urxente acometer esta actuación para resolver o problema.  
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre 
o vixente orzamento do exercicio 2019, prorrogado do exercicio 2018, 
na modalidade de crédito extraordinario con nº 03/2019, financiado con 
cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por 
importe de 18.150,00 euros, coa seguinte desagregación: 

Altas en aplicacións de gastos: 

DENOMINACION DO GASTO CONTIA APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

Reparación cemiterio municipal 18.150 € 933/632.24 
Total gasto 18.150 €  
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 o seu financiamento son os 
seguintes: 

Remanente líquido de tesourería para gastos xerais: 

 
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 ata a aprobación do orzamento 

Concepto 
Descrición Importe 

Económica 

87000 
Remanente de 
tesourería para 
gastos xerais 

18.150,00 € 

TOTAL  18.150,00 € 
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do exercicio 2019 ou, de non chegar a aprobarse este, ata o 
exercicio seguinte. 

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

 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo 
de exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso 
contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.  
 
 
6º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 27 de setembro do 2019 
relativo á adxudicación a Dona María de las Nieves Martínez Ortega da 
concesión demanial por uso privativo de praza de garaxe. Expediente 
2019SEC0000000092 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 27 de setembro de 2019, que literalmente 
di: 
 

“Antecedentes 

1º Presentouse por Mª de las Nieves  Martínez Ortega DNI 13080144K, 
solicitude para ser adxudicataria, en réxime de concesión, da praza de 
garaxe núm. 50, sita  no soterrado do edificio de usos múltiples. A solicitude 
se acompañou da seguinte documentación: 

Declaración de non estar incursa en causa algunha de incapacidade e/ou 
incompatibilidade para contratar ca Administración Pública, segundo o 
artigo 71 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca 
Administración do Estado. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias ca 
Administración Autonómica. 
Certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas ca Seguridade Social.  
De oficio incorporouse certificado de atoparse ao corrente nas súas obrigas 
tributarias co Concello do Barco de Valdeorras. 
2º Reuniuse a Mesa de contratación con data 21 de xuño do 2019, 
acordando o seguinte: 
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“ 1º Propor coma adxudicataria a Dª Mª de las Nieves  Martínez Ortega, 
DNI 13080144K, da praza de garaxe número 50. 
2º.- A adxudicación se realizará por un período de 62 anos, á vista dos anos 
completos transcorridos dende o 4 de novembro de 2010 ( cláusula 10ª dos 
pregos). 
3º  O canon de adxudicación será de 7.802,85 euros.  
 
 ( Aportación inicial + Variación IPC durante ) x Número de años que 
restan de la concesión  

--------------------------------------------------------------                 
  Duración de la concesión 

 
4º Requirir ao interesado para que proceda a ingresar 1/3 do canon 
concesional en concepto de primeira entrega.” 
 
3ª Previo requirimento, procedeuse, pola peticionaria, ao pago da primeira 
entrega do canon concesional ( 2.600,95 euros ). 
 
Consideracións legais e técnicas 
1ª O obxecto do presente acordo é a concesión demanial consistente no uso 
privativo da praza de garaxe número 50 do soterrado do edificio de usos 
múltiples.  
2ª Logo de ver o preceptuado na Lei 7/1985 Reguladora das Bases do 
Réxime Local, Lei 33/2003 de Patrimonio das Administracións Públicas, 
Real Decreto 1372/1986 polo que se aproba o Regulamento de Bens das 
Entidades Locais e os pregos reguladores das concesións de prazas de 
garaxe aprobado en sesión plenaria de 13 de decembro de 2007. 
3ª Logo de ver a o informe xurídico de 22.08.2019 e a fiscalización da 
Intervención de 26.08.2019.  
 
ACORDAMOS: 
 
1º.- Adxudicar a Dª Mª de las Nieves  Martínez Ortega, DNI 13080144K, a 
concesión demanial para o uso privativo da praza de garaxe número 50 do 
soterrado do edificio de usos múltiples, por un prazo de 62 anos e  un canon 
de 7.802,85 euros 
2º.- Requirir á adxudicataria para que dentro dos 30 días seguintes á 
recepción do presente acordo proceda ao ingreso do resto do canon 
concesional pendente (5.201,90 euros) e á formalización do contrato de 
concesión. 
3º.- Notificar a presente á interesada.  ”             
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que, por si hai algunha 
dúbida, os 62 anos son os que lle quedan de vida útil ao edificio para chegar 
aos 75 anos que é o límite máximo que permite a Lei na concesión deste 
tipo administrativo, aínda que hai que recordar que os iniciais eran de 90 
anos.  
 
Di o señor alcalde que quere dar unha pequena explicación, que cando se 
fixo o edificio a Lei marcaba que o prazo máximo de adxudicación deste 
tipo era por 90 anos, que despois cambiou a lexislación e estableceu o tope 
máximo en 75 anos e que por facilitar as cousas o Concello acordou que 
todas as concesións rematen na mesma data, para poder resolver iso a todos 
en conxunto e non en anos distintos, que por iso a medida que se vaia 
adxudicando vanse recortando os anos e no importe tamén se contan en 
proporción os anos de concesión que se lle dan. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen pregunta como quedan as concesións que se 
deron por 90 anos. 
 
Di o señor alcalde que aquelas concesións realizadas por prazo de 90 anos, 
terán esa duración máxima de 90 anos, pero a partir do cambio da Lei as 
seguintes adxudicacións serán como máximo de 75 anos.  
   
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1º.- Adxudicar a Dª Mª de las Nieves  Martínez Ortega, DNI 
13080144K, a concesión demanial para o uso privativo da praza de 
garaxe número 50 do soterrado do edificio de usos múltiples, por un 
prazo de 62 anos e  un canon de 7.802,85 euros. 
 

2º.- Requirir á adxudicataria para que dentro dos 30 días seguintes á 
recepción do presente acordo proceda ao ingreso do resto do canon 
concesional pendente (5.201,90 euros) e á formalización do contrato de 
concesión. 
 

3º.- Notificar a presente á interesada.  

 
 
Di o señor alcalde que no seguinte punto hai un erro no enunciado porque 
realmente non é ampliar o Polígono Industrial senón a ampliación dunha 
nave propiedade de Grafitos Barco S.A. e que ademais do punto número 7 
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tamén están o número 8 e o número 9 que son todos eles solicitudes de 
bonificacións de ICIO.   
 
7º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 27 de setembro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de especial interese social e de 
fomento do emprego a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
ampliación do Polígono Industrial da Raña promovidas por 
GRAFICOS BARCO, S.A. Expediente 2019URB000000273. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 27 de setembro de 2019, que literalmente 
di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS E DE FOMENTO DO EMPREGO NAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL NO POLÍGONO 
INDUSTRIAL DA RAÑA, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO ICIO. 
 
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
ampliación de nave industrial no polígono industrial da Raña presentada por 
Grafitos Barco, S.A. (A32006611) o 26.03.2019 (R.E. nº 3319). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 27.05.2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e de fomento de emprego 
das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO. 
Logo de ver o informe da Tesourería do 27.03.2019, en relación coa 
inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 09.09.2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo:  
 
Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas obras 
de ampliación de nave industrial no polígono industrial da Raña a realizar 
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por Grafitos Barco, S.A. (A32006611), a efectos da bonificación no 95% do 
ICIO." 
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 
Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas 
obras de ampliación de nave industrial no polígono industrial da Raña 
a realizar por Grafitos Barco, S.A. (A32006611), a efectos da 
bonificación no 95% do ICIO. 
 
 
8º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 27 de setembro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de carácter histórico, artístico e 
e cultural a efectos de bonificación do ICIO das obras de rehabilitación 
de vivenda na Rúa Real núm. 1 promovidas por D. Eugenio Carlos 
García Muradás. Expediente 2019URB000000757 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 27 de setembro de 2019, que literalmente 
di: 
 
“ PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO E CULTURAL DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA REAL, Nº 1, A EFECTOS 
DE BONIFICACIÓN NO ICIO. 
 
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda na Rúa Real, nº 1, presentada por Eugenio Carlos 
García Muradás (10051692W) o 12/06/2019 (R.E. núm. 6424). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 28/08/2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese histórico-artístico e cultural das 
sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, xa que se ubican 
dentro do PEPRI. 
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 29/08/2019, en relación 
coa inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 03/09/2019. 
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Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo:  
 
DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural das 
obras de rehabilitación de vivenda na Rúa Real, nº 1 promovidas por 
Eugenio Carlos García Muradás (10051692W), a efectos da bonificación no 
ICIO." 
    
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 
DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de rehabilitación de vivenda na Rúa Real, nº 1 
promovidas por Eugenio Carlos García Muradás (10051692W), a 
efectos da bonificación no ICIO. 
 
 
9º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 27 de setembro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou 
etnográficas a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda familiar en Cesures promovidas por Dona 
Patricia Rodríguez Malvesada. Expediente 2019URB0000000809. 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 27 de setembro de 2019, que literalmente 
di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS, HISTÓRICO ARTÍSTICAS OU 
ETNOGRÁFICAS NAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA 
UNIFAMILIAR EN CESURES, A EFECTOS DA BONIFICACIÓN DO 
75% NA COTA DO ICIO. 
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Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cesures presentada por Patricia 
Rodríguez Malvesada (71507970G) o 12/09/2019 (R.E. núm. 8767). 
 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 23/09/2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, 
xa que se trata da rehabilitación dunha vivenda ubicada en solo de núcleo 
rural. 
 
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 23/09/2019, en relación 
coa inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 23/09/2019. 
 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo:  
 
Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cesures promovidas por Patricia 
Rodríguez Malvesada (71507970G), a efectos da bonificación do 75% na 
cota do ICIO." 
              
  
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 
Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cesures promovidas por 
Patricia Rodríguez Malvesada (71507970G), a efectos da bonificación 
do 75% na cota do ICIO. 
 
Fai uso da palabra a Secretaría para dicir que as Mocións que presenta a 
continuación a Alcaldía, que foron presentadas en formato papel ante a 
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Secretaría o mércores pola mañá, non se presentaron co tempo axeitado e 
incumpren o artigo 14.3 do Regulamento Orgánico Municipal. 
 
Di o señor alcalde que o venres na Comisión de Contas xa adiantou que se 
estaba preparando a modificación de tres ordenanzas, que non se trataron na 
Comisión porque faltaban algúns informes, concretamente os de Secretaría, 
e que se intentaría ter eses informes para o Pleno e que onte mandóuselle 
aos voceiros por correo electrónico o expediente completo e nese expediente 
faltaba a proposta de acordo, a cal se fixo hoxe pola mañá e tamén se 
remitiu por correo electrónico para que a tiveran antes de chegar ao Pleno, 
aínda que ó final foi imposible traer as tres ordenanzas e deixouse a terceira 
a da modificación do ICIO. Prosegue o alcalde facendo uso da palabra para 
dicir que a modificación pendente non ten tanta urxencia e ten  que ver coa 
proposta da bonificación de ICIO, e que por exemplo, no punto número 7 
presentada por Grafitos Barco S.A., a ordenanza vixente ao dicir de especial 
interese social e de fomento de emprego trala última modificación parece 
que ven a dicir que se teñen que cumprir as dobre condición de interese 
social e de  fomento de emprego, e que a vontade do Concello nunca foi esa 
pois hai obras de carácter social, como cando se fan nun colexio por 
exemplo, aínda que non xeren emprego e que de feito algúns informes 
técnicos veñen desfavorables por esa cuestión, e o que se quere é resolver 
esta dúbida. 
Di o señor alcalde que hai dúas modificacións que entende que son urxentes, 
a primeira é a Modificación da taxa do lixo, para que entren en vigor o 1 de 
xaneiro e non se pode esperar ao próximo Pleno por si non hai tempo 
suficiente para a súa publicación no BOP e que na Lei de Acompañamento 
dos Orzamentos da Xunta de Galicia do 2019 leva un apartado que di que se 
reduce un 10% o prezo que os Concellos pagan por tonelada que envían a 
Sogama pero coa condición de que ese 10% repercuta nos recibos que paga 
cada un dos veciños, que no desenvolvemento desa orde explica 
perfectamente que os Concellos están obrigados a aceptar esa bonificación 
antes do 31 de xaneiro e a que o secretario certifique esa modificación e que 
se ten feito algunha campaña de reciclaxe, que nese caso este Concello xa 
ten feito varias campañas para promover a reciclaxe. Afirma o alcalde que 
no ano 2018 pagóuselle a Sogama 324.669€, polo que o 10% son 32.466, 
pero que a taxa de lixo tamén inclúe o custe da recollida e que si se suman 
todos os custos que ten o lixo, recollida máis Sogama, e se lle aplica a 
porcentaxe deses 32.466€ resulta que sobre o total representa un 4,32% 
entón é esa porcentaxe a que se lle vai a aplicar de desconto a todos os 
recibos de cada veciño deste Concello, que este desconto pasarase no recibo 
do primeiro trimestre do ano 2020 e que ademais diso irá un desconto do 
importe dese 4,32% dos catro trimestres do 2019, que por iso hai que 
aprobar isto este ano. Remata dicindo o señor alcalde que a proposta que se 
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fai é aprobar inicialmente o expediente de modificación da Ordenanza fiscal 
reguladora da taxa de tratamento de residuos sólidos urbanos, que aí consta 
todo o que xa explicou agora, e despois dispoñer a publicación do presente 
acordo no BOP e taboleiros e continuar coa tramitación do expediente ata a 
súa aprobación definitiva.   
 
Intervén a Secretaría para dicir que hai que debater sobre a urxencia e 
despois proceder a aprobar dita urxencia.  
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que dende as tres ou catro últimas sesións 
plenarias xa se levan queixando de que todas as cousas se fan sempre con 
présas, sempre chegando ao último  día, que lle segue a parecer unha falta 
de previsión que non parece que se mereza o concello do Barco, que por 
riba solicitaran en varias ocasións que se corrixira e non ven ningunha 
emenda ou mellora nese sentido, que non lle parece xusto que sempre cando 
veñen asuntos que supoñen un pequeno beneficio para os veciños o equipo 
de Goberno lles poñe na situación de que ou votan que si ou quedan como 
que non queren que se faga esa rebaixa aos veciños, e que iso non é así pois 
o que o seu Grupo quere é que os veciños vivan o mellor posible e que os 
impostos e cargas que teñan sexan os menores posibles e que a forma de 
funcionar do equipo de Goberno non lle parece de recibo, que dá a 
sensación de que se ten pouco interese no que se poida opinar e ningún 
interese no que se poida fiscalizar por parte da oposición. 
 
Fai uso da palabra o señor alcalde para dicir que a urxencia está 
contemplada dentro da lexislación e en todos as Administracións locais se 
utiliza o recurso da urxencia porque ás veces para a Comisión 
correspondente o expediente non está terminado pero si que o está para o 
Pleno e non ten ningún sentido deixalo un mes máis, que xa explicou todo 
isto na Comisión correspondente polo que os concelleiros non acuden a este 
Pleno sen saber a que se viña e que ademais remitiuse o expediente unha vez 
que estivo rematado, como xa o dixera  na Comisión, e tamén a proposta 
unha vez que a tivo feita. Di que non hai ningún interese en ocultar nada nin 
de culpabilizar a ninguén, que se trouxo este tema como xa se ten traído 
outros asuntos por vía de urxencia. 
 
Di a señora Aguado García que ela viu o expediente esta mañá porque 
recibiu o expediente a pasada noite. 
 
Di o señor alcalde que non se mandaron pola noite senón que foi pola mañá, 
que pola noite abrirían o correo. 
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Di a señora Aguado García que polo que fora pero que en calquera caso con 
menos de vinte e catro horas para ver os informes. 
 
A continuación o Sr. Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por once votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Álvarez Fernández, 
García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra (dos concelleiros 
Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo 
García), incluíndose o seguinte punto na Orde do día: 
 
MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA À APROBACIÓN 
DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PARCIAL DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE 
TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
       
Pola Alcaldía dáse lectura á moción presenta que literalmente di: 
 
"De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, 
do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación do expediente de crédito extraordinario 01/2019 para a 
realización de determinados investimentos de carácter urxente na área de 
deportes. A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
solucións urxentes e inaprazables para a correcta práctica de determinadas 
solicitudes quer nos fan os cidadáns 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo e ver o expediente formado, no que constan, entre outros; 
- Providencia da alcaldía do 11/09/2019 
-Informe de Tesourería, do 12/09/2019 
-Informe de secretaria do 30/9/2019 
-Informe de  intervención do 30/09/2019  
 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 
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PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación da ordenanza fiscal 
reguladora da taxa de tratamento de residuos sólidos urbanos engadindo 
unha disposicion adicional segunda sendo a súa redacción a seguinte: 

Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da 
disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 
o ano 2019, a persoa titular da consellaría competente en materia de 
residuos, estableza unha bonificación na contía do canon unitario de 
tratamento por tonelada de residuos domésticos, o importe equivalente ao 
da dita bonificación minorarase, de xeito proporcional, da cota tributaria 
que corresponda a cada un dos obrigados ao pago da taxa no exercicio da 
súa aplicación. 
 
A minoración practicarase no padrón do primeiro trimestre do exercicio 
2020, en cada un dos recibos que se emita, e que recollerá a redución 
correspondente ao exercicio 
2020, así como unha redución adicional na contía na minoración non 
aplicada do exercicio 2019, previo acordo da Alcaldía ou persoa que o 
substitúa legalmente, no que se determine o importe total da minoración a 
practicar.» 
 
Terceiro. O aforro do custo do exercicio 2018, segundo se estima dos datos 
obtidos da contabilidade, 32.466,98  euros (bonificación dun 10%), 
repercutiríase na cota tributaria de cada suxeito pasivo, mediante a 
aplicación do desconto equivalente ao 4.32%. 
 
2º.- Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais, para continuar coa tramitación 
do expediente, ata a súa aprobación definitiva e entrada en vigor." 
  
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o alcalde mesturou unha proposta con outra, 
porque a do ICIO non ven hoxe e o único que crea é confusión. 
 
Di o señor alcalde que como dixera na Comisión informativa que viñan as 
tres propostas e mandou os tres expedientes, e ó final soamente veñen dúas 
simplemente quería xustificar a falta da terceira proposta. 
 
Di o señor García Yáñez que con respecto ao que  dixo a voceira do PP 
parécelle que ten bastante razón, porque a proposta de Sogama é de xuño e 
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dá tempo para non traela con tanta urxencia, aínda que si hai que votala por 
urxencia vótase por urxencia porque todos saben que todo o que afecta a 
taxas e impostos teñen que estar aprobados antes do 31 de decembro senón 
non teñen vixencia no ano que ven e que aparte desta rebaixa o Concello 
debería de comprometerse a non subir a taxa de lixo, porque si sube un 2% 
absorbemos enseguida este 4,32%, e que por iso lle fai a pregunta de que si 
ten pensado subir a taxa do lixo, que en base a iso votarán. 
 
Di a señora Aguado García que o seu Grupo tamén está completamente de 
acordo nesta ocasión. 
 
Di o señor alcalde que de ter a intención de subir o ano que ven a taxa tería 
que ser tratado hoxe, que pensa que a imposición da Xunta de ter que baixar 
as taxas municipais é unha intromisión intolerable, e que así o defendeu na 
FEGAMP diante de Sogama, a imposición que fai a Xunta de facer unha 
rebaixa pero que rebaixen os Concellos non foi a mesma cando subiron o 
32%, que non obrigaron a repercutir a suba nos recibos, e que é un atentado 
á autonomía local. Di o señor alcalde que non hai ningunha intención de 
incrementar a taxa do lixo o ano que ven, que tamén ten que deixar claro 
que o Concello do Barco leva seis anos sen incremento de taxas, aínda que 
os custes da recollida do lixo teñen subido, porque todos os anos por 
convenio hai unha fórmula matemática que á empresa hai que 
incrementarlle aproximadamente un 1% porque así figura polo aumento dos 
soldos dos traballadores e polos incrementos de prezos, que ó final os 
incrementos dos custes son a costa dos Concellos.  
 
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, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo) e cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, 
Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte 
acordo: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación da ordenanza 
fiscal reguladora da taxa de tratamento de residuos sólidos urbanos 
engadindo unha disposicion adicional segunda sendo a súa redacción a 
seguinte: 

Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da 
disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2019, a persoa titular da consellaría competente en materia 
de residuos, estableza unha bonificación na contía do canon unitario de 
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tratamento por tonelada de residuos domésticos, o importe 
equivalente ao da dita bonificación minorarase, de xeito proporcional, 
da cota tributaria que corresponda a cada un dos obrigados ao pago da 
taxa no exercicio da súa aplicación. 
 

A minoración practicarase no padrón do primeiro trimestre do 
exercicio 2020, en cada un dos recibos que se emita, e que recollerá a 
redución correspondente ao exercicio 
2020, así como unha redución adicional na contía na minoración non 
aplicada do exercicio 2019, previo acordo da Alcaldía ou persoa que o 
substitúa legalmente, no que se determine o importe total da 
minoración a practicar.» 
 

Terceiro. O aforro do custo do exercicio 2018, segundo se estima dos 
datos obtidos da contabilidade, 32.466,98  euros (bonificación dun 
10%), repercutiríase na cota tributaria de cada suxeito pasivo, 
mediante a aplicación do desconto equivalente ao 4.32%. 
 
2º.- Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais, para continuar coa 
tramitación do expediente, ata a súa aprobación definitiva e entrada en 
vigor. 
 
      
Di o señor alcalde que a seguinte Moción é urxente porque hai xente que 
está pendente disto para poder resolver algún problema, que a proposta é a 
modificación parcial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa de servizos no 
Cemiterio Municipal, que a taxa está ben que no seu día fíxose a última 
modificación na que se estableceron todos os prezos finais para todo tipo de 
solicitudes de nichos antigos e actuais, panteóns, transmisión de parcelas ou 
nichos, etc., pero que agora a xente demanda os columbarios ou osarios, que 
son pequenos nichos actualmente baleiros que hai na parte de arriba do 
cemiterio municipal, e que se solicitan especialmente polas incineracións 
que se realizan e poder levar alí as cinzas, polo que parece razoable darlle 
solución a ese problema e que esta ordenanza expúxose ao público o ano 
pasado pero aínda está sen traer ao Pleno e do que se trata é de engadir na 
Ordenanza a concesión de osario que ten un valor de 200€.     
 
A continuación o Sr. Presidente somete a votación a urxencia do asunto 
sendo aprobada por once votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Álvarez Fernández, 
García Yáñez e Vilasánchez Feijóo ) e cinco en contra (dos concelleiros 
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Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo 
García), incluíndose o seguinte punto na Orde do día: 
 
MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA À APROBACIÓN 
DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PARCIAL DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SERVIZOS 
NO CEMITERIO MUNICIPAL 
       
Pola Alcaldía dáse lectura á moción presenta que literalmente di: 
 
"De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, 
do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación do expediente de crédito extraordinario 01/2019 para a 
realización de determinados investimentos de carácter urxente na área de 
deportes. A urxencia da moción motívase no seguinte: 
 
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
solucións urxentes e inaprazables para a correcta práctica de determinadas 
solicitudes quer nos fan os cidadáns 
 
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo: 
 
Logo e ver o expediente formado, no que constan, entre outros; 
 

-Certificado de inicio de expediente do 29/01/2019 
 -Informe valoración do arquitecto municipal do 21/1/2019 

-Memoria proposta do 21/1/2019 
-Informe de secretaria do 30/1/2019 
-Informe de tesourería e intervención do 1/102019  

 
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril 
 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación da ordenanza fiscal 
reguladora dos dereito ou taxas pola prestación de servizos e realización de 
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traballos no cemiterio municipal, no que atinxe ao artigo 7.2 introducindo 
unha nova tarifa para os osarios de 200€. 

 

CONCEPTO 

TARIFA  
CEMENTERI
O    VELLO 
 

  TARIFA 
CEMENTERIO   
   FASE  F 

  TARIFA  
CEMENTERIO  
   FASE  G 

CONCESION 
PARCELARIA 1.500 € 

  

CONCESION DE 
NICHO 
CON 5 ALTURAS 450 € 

  

CONCESIÓN DE 
NICHO CON 3 
ALTURAS 600€ 

  

CONCESIÓN DE 
NICHO  

1000€ 1.200€ 

CONCESIÓN DE 
OSARIO 200 

  

TRANSMISION DE 
PARCELA 125,08 € 

  

TRANSMISION DE 
NICHO 35,86 € 

 
35,86 € 

 
35,86 € 

LIMPEZA DE 
PARCELA 7,18 € 

  

LIMPIEZA DE NICHO 2,99 € 
 

2,99 € 
 

2,99 € 
 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais, para continuar coa tramitación 
do expediente, ata a súa aprobación definitiva e entrada en vigor." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que lle gustaría saber, xa que non veñen 
especificadas, as dimensións dos osarios, porque en base as dimensións os 
200€ que se van a cobrar poden ser moito ou poden ser pouco, pois si por un 
nicho se cobran 600€ e por un osario de 20X20 ou 20X30 cóbranse 200€ 
non parece que estea ben. 
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Di o señor alcalde que hai un informe do Arquitecto, que supón que estará 
no expediente. 
 
Di o señor García Yáñez que se só entra unha urna parécelle moito esa 
cantidade. 
 
Di o señor alcalde que non, que os osarios son máis grandes, que non lle 
pode dar os datos exactos porque non os ten, que iso está en función do 
informe do Arquitecto, que está seguro que fixo as contas ben.   
 
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, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo) e cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, 
Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte 
acordo: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación da ordenanza 
fiscal reguladora dos dereito ou taxas pola prestación de servizos e 
realización de traballos no cemiterio municipal, no que atinxe ao artigo 
7.2 introducindo unha nova tarifa para os osarios de 200€. 

CONCEPTO 

TARIFA  
CEMENTERIO    
VELLO 
 

  TARIFA 
CEMENTERIO   
   FASE  F 

  TARIFA  
CEMENTERIO   
   FASE  G 

CONCESION 
PARCELARIA 1.500 € 

  

CONCESION DE NICHO 
CON 5 ALTURAS 450 € 

  

CONCESIÓN DE NICHO 
CON 3 ALTURAS 600€   

CONCESIÓN DE NICHO  1000€ 1.200€ 
CONCESIÓN DE OSARIO 200   

TRANSMISION DE 
PARCELA 125,08 € 

  

TRANSMISION DE NICHO 35,86 € 
 

35,86 € 
 

35,86 € 

LIMPEZA DE PARCELA 7,18 €   

LIMPIEZA DE NICHO 2,99 € 
 

2,99 € 
 

2,99 € 
 

2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
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establecido na normativa das facendas locais, para continuar coa 
tramitación do expediente, ata a súa aprobación definitiva e entrada en 
vigor. 
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
Di o señor alcalde que agora seguirase coas Mocións presentadas e que xa 
están incluídas na Orde do día. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o señor García 
Yáñez, quen dá lectura a Moción presentada: 
 
1º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
Grupo Mixto relativa á declaración de emerxencia climática polo 
Concello do Barco e outras medidas vencelladas. Expediente 2019 
SEC00000000156. 
 

Polo concelleiro do Grupo Mixto, o señor García Yáñez, dáse lectura á 
moción presenta que literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Vivimos tempos moi complexos. Nos últimos dous séculos a temperatura 
media do planeta Terra subiu un grado por riba da media da época anterior. 
Parecera pouco pero en termos climáticos é un incremento extraordinario. 
Pero o máis importante non é o aumento en canto tal, se non o seu ritmo. 
Hai evidencias científicas da existencia do cambio climático, que é un dos 
retos esenciais ao que se enfronta a humanidade dende vai trinta anos. os 
anos máis quentes e desordenados dende que se recollen rexistros foron 
2015, 2016, 2017 e 2018. Dende febreiro de 1985 todos os meses foron 
máis calorosos que a media do século XX. 
O cambio climático é consecuencia da emisión masiva de gases 
invernadoiro, produto principal, e non único, da utilización das enerxías 
fósiles que queimamos para manter a maquinaria socioeconómica. A 
modificación do clima a provocamos nos e comezamos a percibir a súas 
consecuencias. A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) confirmou no 
marzo pasado que os veráns en España son cinco semanas máis largos que 
nos anos oitenta. 
Unha das principais características do cambio climático (que só a dereita 
retrograda americana e corifeos europeos negan) é a súa desigualdade e 
asimetría. Así a catástrofe vai por zonas, por espazos planetarios. Ata mas 
causas, e quen as sofren, aparece o patrón sociolóxico da desigualdade. 
Porque as emisións a nivel planetario tamén son cousas de ricos e pobres. 
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A emerxencia climática vai condicionar a axenda política e social dos 
próximos anos e décadas, xa que é unha das maiores ameazas para a nosa 
civilización. Para a mocidade é a principal preocupación e non só pola 
escasa resposta política. 
Comeza agora a década decisiva para poder remitir os efectos do cambio 
climático ou para que non se produza reversión. Por primeira vez, segundo a 
ONU, en 1980 a Terra deixou de poder renovar a súa capacidade de 
desgaste  e nun informe de novembro de 2018 advertía que a situación é 
grave, e que de non redobrar os esforzos nos diriximos cara unha catástrofe. 
Co horizonte de cumprir os Acordos de París do 2015, que tiñan o obxectivo 
de non superar un ascenso de temperatura de 1,5 grados centígrados, os 
pasos dados con totalmente insuficientes. 
Os concellos son as administración máis próximas á xente do común, ás 
súas necesidades e en moitas ocasións ás solucións dos seus problemas. E 
aínda que o cambio climático é un asunto planetario, os concellos deben 
preocuparse polo que se aveciña neste eido, e deben impulsar medidas para 
dar resposta en clave de modernización ecolóxica e de loita contra a 
desigualdade. Modificar o paradigma da mobilidade, concienciar, cambiar 
os hábitos de consumo, impulsar o emprego verde, fomentar a eco 
eficiencia, potenciar a transición enerxética, e equilibrar o espazo urbano. 
Deben ter ambicións para implantar un plan urxente consensuado cos 
veciños. 
Mediante esta moción tratamos de que se recoñeza a gravidade da situaicón 
coa finalidade de fixar a atención na Emerxencias Climática que estamos a 
vivir e que se acentuará no tempo.  
Por iso, dende Riada Cidadá, propoñemos para o debate e aprobación ao 
Pleno os seguinte 
ACORDOS 
1- O Concello de O Barco de Valdeorras declara a situación de Emerxencia 
Climática e, dentro das súas competencias, sinala o firme compromiso para 
desenvolver políticas efectivas para facer fronte ao Cambio Climático. 
2-  O Concello de O Barco de Valdeorras, deseñará unha estratexia global 
en materia de enerxía, mobilidade, educación, emprego verde, eco eficiencia 
e transición enerxética con prazos de cumprimento, que adiante o necesario 
proceso de descarbonización ao no 2040. 
3- O Concello de O Barco de Valdeorras solidarízase coa folga internacional 
para denunciar a Emerxencia Climática levada a cabo o pasado 27 de 
setembro. 
4- Instar á Xunta de Galicia e ao Ministerio da Transición Enerxética do 
Goberno de España a adoptar medidas pertinentes para facer o mesmo no 
seu ámbito competencial. Organismos aos que se lle remitirá a moción 
aprobada." 
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Di o señor alcalde que hai unha emenda de adicción que presentou a voceira 
do P.P., a señora Aguado García.  
 
Di o señor García Yáñez que a acaba de ver agora. 
 
Di a señora Aguado García que a presentaron o mércores aínda que por 
ignorancia non lle mandou copia aos voceiros municipais. A emenda 
copiada literalmente di: 
 
"Emenda á moción sobre Cambio Climático. 
Engadir ao punto 4 os dous parágrafos adxuntos: 
<<O concello de O Barco de Valdeorras insta á Xunta de Galicia e ao 
Ministerio de Transición Enerxética a declarar o estado de emerxencia 
climática en  Galicia, co obxectivo primordial de comprometer as políticas 
do goberno galego e do Estado en facer fronte á emerxencia e acadar a 
neutralidade climática antes do ano 2050, para o que cómpre activar coa 
máxima urxencia as medidas da Estratexia Galega de Cambio Climático e 
Enerxía e fomentar a adhesión de todos os concellos de Galicia ao Pacto dos 
alcaldes para o Clima e a Enerxía ofrecéndolles asesoramento personalizado 
para mellorar a súa eficiencia enerxética e a súa resiliencia fronte ao cambio 
climático. 
Ao tempo, ínstase á Xunta de Galicia a que a atención a esta emerxencia 
climática se acompase coas necesidades do emprego e a industria en Galicia, 
solicitando do goberno de España un proceso de transición enerxética máis 
ordenado e xusto, con investimento innovador en tecnoloxías de redución de 
emisión e con accións compensatorias para as comarcas nas que os 
obxectivos climáticos para o 2050 supoñan impactos significativos para a 
súa economía e emprego.>>"   
 
En relación coa emenda o señor García Yáñez di que no primeiro parágrafo 
que fala de acadar a neutralidade climática antes do ano 2050, cando el aí 
pon que hai que intentar que sexa no 2040,  que se sabe que nos acordos de 
París di en 2050 pero que si se traballa haberá que adiantalo, que a proposta 
é para que se traballe para adiantar, porque os acordos de París están 
desfasados polos números que daban das variantes do clima e que logo hai 
un gran problema que é que a dereita americana que goberna Estados 
Unidos se foi dos acordos de París. Di o voceiro que si se cambia o ano 
2050 polo 2040 é o mesmo, pero que non está de acordo co segundo 
parágrafo pois dálle a sensación de que o que se intenta é que todo o proceso 
de desmantelamento que ocorre en Galicia trasladarllo ao Goberno central e 
que el pensa que a Xunta tamén ten moito que dicir e moito que facer, tanto 
a Xunta como o Goberno central, que estase vendo nas Pontes co que está 
pasando, cando por un lado a Unión Europea, polos acordos de París, obriga 
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a pechar as centrais térmicas de carbón, pero que o proceso de 
transformación nesa central e crear postos alternativos non soamente 
depende do Goberno central porque a Xunta ten unha Consellería de 
Industria, que tamén tería que chegar a acordos dese tipo. Di o señor García 
Yáñez que nas Pontes tamén hai outro factor, que é unha empresa Endesa 
que foi a mellor empresa estatal e precisamente foi privatizada por un 
goberno do PP, que o seu Grupo está a favor de que se busquen alternativas 
de emprego, que vemos que se chega tarde pero que teñen que ser buscadas, 
que, como xa dixo, podía aceptar o primeiro parágrafo da emenda pero non 
o segundo porque non lle parece correcto, pois as culpas as teñen todos, as 
ten a Xunta, as ten o Goberno central e as ten Endesa.   
 
Intervén a Secretaría para dicir que é verdade que por costume estase 
votando as emendas dentro das mocións de carácter político, pero do ROM 
pode deducirse que ten certo poder a persoa que presenta a moción para 
aceptala ou rexeitala, entón como non é unha cuestión que vai producir un 
acto xurídico senón de carácter político, case similar a un rogo, parece que 
depende máis da vontade do que a presenta aceptala ou rexeitala máis que 
votala. 
 
Di a señora Aguado García que é unha mágoa que non falara antes, pero que 
a proposta a manteñen como está. 
 
Di o señor alcalde que entón, ao non ser aceptada a emenda presentada, se 
procederá a votar a moción tal e como se presentou e se leu polo señor 
García Yáñez.         
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do PP, o señor 
Melo García, quen di que o que hai é que pasar dos papeis aos feitos, que 
eles poñían no segundo parágrafo da emenda que "ao tempo ínstase á Xunta 
de Galicia a que a atención a esta emerxencia climática se acompase coas 
necesidades do emprego e a industria en Galicia" que non cre que isto sexa 
algo raro, e que proseguía a emenda "solicitando do goberno de España un 
proceso de transición enerxética máis ordenado e xusto" que cre que todo 
iso non está fóra de contexto. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir, en primeiro lugar que o seu 
Grupo vai a apoiar a moción, e que hai catro puntos no acordo e un deles 
compete totalmente ao Concello, o número 2 "o Concello do Barco 
deseñará unha estratexia global en materia de enerxía...." que 
evidentemente iso vaise facer, e que quere recordar que o actual equipo de 
goberno dende que está gobernando, sempre tivo como prioritario o medio 
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ambiente e a sustentabilidade e que soamente hai que recordar unha serie de 
actuacións como, por exemplo entre outras moitas, cita o concelleiro o 
cambio de máis de 400 luminarias do alumeado público por unidades led así 
como o cambio da iluminación dos pavillóns de deportes ou as case 2000 
luminarias de iluminación pública do Concello, que tamén fixéronse 
cambios de paneis solares na piscina climatizada, realizáronse campañas de 
reciclaxe e compostaxe, programas de sensibilizacións, apertura de sendas 
peonís, regulación de aparcamento de camións sacándoos do casco urbano, 
recuperación de vertedoiros ilegais, adhesión  ao Paces (Pacto de alcaldes 
para o clima e a enerxía), etc., etc., e que con todo iso quere dicir que o 
Concello do Barco si está concienciado e está participando e activando 
políticas encamiñadas ao medio ambiente e a sustentabilidade. 
 
Di o señor García Yáñez que despois da gran lectura feita de todas as 
actividades que fai o Concello, lle gustaría simplemente que se 
comprometeran, por exemplo, a exixir que a enerxía eléctrica que consume 
o Concello sexa de procedencia limpa, que veña da eólica ou hidráulica pero 
que non proceda de nucleares ou centrais térmicas que contribúen ao efecto 
invernadoiro. 
 
Di o señor alcalde que non hai ningún problema en comprometerse a mirar 
como está ese tema e para o caso de ter capacidade para facelo se intentará. 
 
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, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo) e cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, 
Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte 
acordo: 
 

 1- O Concello de O Barco de Valdeorras declara a situación de 
Emerxencia Climática e, dentro das súas competencias, sinala o firme 
compromiso para desenvolver políticas efectivas para facer fronte ao 
Cambio Climático. 
2-  O Concello de O Barco de Valdeorras, deseñará unha estratexia 
global en materia de enerxía, mobilidade, educación, emprego verde, 
eco eficiencia e transición enerxética con prazos de cumprimento, que 
adiante o necesario proceso de descarbonización ao no 2040. 
3- O Concello de O Barco de Valdeorras solidarízase coa folga 
internacional para denunciar a Emerxencia Climática levada a cabo o 
pasado 27 de setembro. 
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4- Instar á Xunta de Galicia e ao Ministerio da Transición Enerxética 
do Goberno de España a adoptar medidas pertinentes para facer o 
mesmo no seu ámbito competencial. Organismos aos que se lle remitirá 
a moción aprobada.      
 
 
2º Moción de contido político do grupo municipal Grupo Mixto relativa 
á solicitude ó Concello da Coruña para que retire o nome de Peñamaría 
de Llano, alcalde desa Vila durante a ditadura previa ó réxime vixente, 
do cadro de honra dos alcaldes da Cidade da Coruña así como da rúa á 
que dá nome nesa cidade. Expediente 2019SEC00000000157. 
 

Polo concelleiro do Grupo Mixto, o señor Vilasánchez Feijóo, dáse lectura á 
moción presenta que literalmente di: 
 
"Moción que presentan os grupos políticos presentes no Grupo Mixto do 
Concello do Barco de Valdeorras, (por orde alfabética: Bloque Nacionalista 
Galego, Riada Cidadá) para a aprobación no pleno do Concello de O Barco, 
solicitando dirixirse ao Concello de A Coruña para o cambio de nome da rúa 
Peñamaría de LLano na citada cidade 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tomamos como referencia certa as informacións referidas por testemuñas 
presenciais dos feitos acaecidos, así como a documentación aportada entre 
outros por historiadores e estudosos do tema como: Aurora Marco 
(“Mulleres na guerrilla antifranquista”); J.A. Gurriarán (“As mulleres do 
monte”); Luís Lamela García (“ aspectos desconocidos de la guerrilla del 
LLano”); Felix García Yañez (“O Barco e a terra de Valdeorras durante o 
franquismo); Proxecto de investigación Nomes e Voces, e un longo etc. de 
rexistros certos e coincidentes. 
Peñamaría de LLano foi tenente do I Terzo da III bandeira da lexión, 
destacada en Viloira , a encargada da represión na comarca de Valdeorras. 
Foi alcalde franquista da cidade de A Coruña entre o 19 de maio de 1959 e o 
4 de xullo de 1963, procurador nas cortes franquistas entre o 1959 e o 1963, 
así como tamén xurídico militar de carreira, e como tal participou en 
numerosos Consellos de Guerra sumarísimos, con solicitudes inxustificables 
de penas de morte ( como exemplo o celebrado o 31 de xullo de 1947 con 
tres penas de morte e penas de un a trinta anos para 47 procesados). 
Só como referente dunha historia que todos coñecemos, dúas notas: 
-Como tenente ao mando e xa rematada a guerra, participou directamente o 
18 de outubro de 1939 na execución de Domingo Rodríguez e Amalia 
López, veciños de Soulecín ( O Barco de Valdeorras) diante dos veciños da 
aldea. Un acto de barbarie sen ningún tipo de acusación ou defensa. 



 
 
 

 
 

39 
 

Peñamaría de LLano non só estaba ao mando da tropa, senón que 
persoalmente deu o “tiro de graza” aos citados veciños. Así mesmo, como 
lembra unha das testemuñas: “colleron as cousas de valor da casa e da corte, 
as vacas, os porcos e as galiñas que tiña a familia, e en carros levárono todo 
para o Barco”. 
-O 19 do mesmo mes e ano, o tenente Peñamaría de LLano ao mando da 
tropa da lexión, cometeu tamén na aldea de O Val (concello de Rubiá) o 
asasinato de Adoración Fernández Cardóniga e a súa filla Remedios, 
pendurándoas dunha árbore, sen motivo legal de ningún tipo; queimaron a 
súa vivenda só como acto sanguinario, obrigando igualmente os veciños a 
contemplar o crime 
MOCIÓN 
 
O concello de O Barco de Valdeorras solicita do concello de A Coruña que 
tome as medidas oportunas e legais, aténdose ao decreto do goberno do 
estado sobre a Lei da Memoria Histórica, Lei 52/2007 do 26 de decembro 
para que: 
➢ Retire do seu cadro de honra dos alcaldes o retrato de Peñamaría de 
LLano. 
➢ Retire o nome á rúa Peñamaría de LLano, situada no barrio do 
Ventorrillo. 
Estas medidas solicitadas estarían en concordancia coa aplicación da Lei de 
Memoria Histórica, coas aprobadas en diversos plenos do concello de A 
Coruña e coa dignidade da comarca de Valdeorras e a súa veciñanza. 
 

Moción que sometemos a aprobación do pleno municipal." 
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que ninguén pode pensar que a obediencia 
debida dun tenente da lexión ante os seus superiores xustifique estas cousas, 
como non se xustificou o mesmo en Mauthausen, nin en Treblinka nin en 
Dachau, nin tampouco se xustificou na Escola Superior de Mecánica da 
Armada en Arxentina. Di o concelleiro que o 5º mandamento di non 
matarás, que este home foi un represor e un asasino e non pode ter despois 
honores de ningún tipo e por iso presentamos a moción e por respecto tamén 
aos nosos compañeiros e ás vítimas. 
 
Di o señor alcalde que neste caso como no anterior tamén hai unha emenda 
presentada polo Grupo Socialista.    
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que primeiramente quere dar 
unha explicación de porqué se presenta esa emenda. Di que estase instando 
a un Concello que ó final é un organismo semellante ao noso, polo que non 
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parece procedente instar a un Concello a que tome unha decisión entón en 
vez de instar o seu Grupo propón algo semellante pero redactado doutro 
xeito.  
 
De seguido o señor Alonso Araujo fai lectura da emenda presentada, que 
literalmente di: 
 

"1º PARÁGRAFO: 
Eliminar: ".....o cambio de nome da rúa Peñamaría de Llano na citada 
cidade", 
e sustituír por: "....informado sobre as actuacións do tenente da Lexión 
Sergio Peñamaría da Llano na Comarca de Valdeorras." 
 
TEXTO FINAL DA MOCIÓN: Sustituir a totalidade do texto por: 
 
ACORDO  
Unha vez constituídos os novos concellos para o mandato 2019-2023, e 
dado que no Concello da Coruña se creou unha concellería denominada 
"Educación, Cultura e Memoria Histórica", O Concello do Barco de 
Valdeorras informa ao Concello da Coruña sobre os feitos acaecidos ao 
remate da guerra civil en terras de Valdeorras e nos que participou o tenente 
da Lexión Sergio Peñamaría de Llano, aos efectos de que, en caso de iniciar 
algún procedemento relacionado coa Lei de Memoria Histórica (Lei 
52/2007 de 26 de decembro), sexan tidos en conta, e así, en concordancia 
coa devandita Lei, contribúan a promover a reparación moral da veciñanza 
da comarca de Valdeorras e a recuperar a súa dignidade."   
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que a Moción está presentada en nome de 
dúas formacións políticas que forman o Grupo Mixto (Bloque Nacionalista 
Galego e Riada Cidadá), que non hai problema en aceptala si está de acordo 
o compañeiro de Riada, que nada pode pasar nin aquí nin na Coruña sen 
estar de acordo co Partido Socialista, entón van aceptar esa emenda, só dicir 
que os feitos que relata a moción foron certos e que é algo que se ten que 
recordar no Concello da Coruña e que a memoria desta xente ten que estar 
viva. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que pouco hai que dicir nestas cuestións, que 
humanamente é imposible non poñerse de parte das persoas que sufriron os 
horrores da guerra ou das persoas que sofren calquera tipo de inxustizas en 
preguerras ou en postguerras e que para o seu Grupo a dificultade estaba no 
sentido da redacción, como xa dixo o Partido Socialista, pois non lles 
parecía moi correcto instar a outros Concellos, que entenden que a súa 
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función é traballar polos veciños dende aquí pero que dado que se aceptou a 
emenda presentada non ven problemas, que hai que lamentar que feitos así 
teñan sucedido e esperar que non volvan a suceder. 
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 

Unha vez constituídos os novos concellos para o mandato 2019-2023, e 
dado que no Concello da Coruña se creou unha concellería denominada 
"Educación, Cultura e Memoria Histórica", O Concello do Barco de 
Valdeorras informa ao Concello da Coruña sobre os feitos acaecidos ao 
remate da guerra civil en terras de Valdeorras e nos que participou o 
tenente da Lexión Sergio Peñamaría de Llano, aos efectos de que, en 
caso de iniciar algún procedemento relacionado coa Lei de Memoria 
Histórica (Lei 52/2007 de 26 de decembro), sexan tidos en conta, e así, 
en concordancia coa devandita Lei, contribúan a promover a 
reparación moral da veciñanza da comarca de Valdeorras e a 
recuperar a súa dignidade.   
 

 
Fai uso da palabra o señor alcalde para dicir que aínda que non ten nada que 
ver co punto anterior, quere facer unha pequena reflexión por unha noticia 
que apareceu hoxe nos medios de comunicación e que a el persoalmente 
parécelle repugnante que estase a levar un tema como é a de reparación de 
todas as ignominias que se cometeron, as cometera quen as cometera, 
durante todos eses anos e atopouse cunha noticia de que a Presidenta da 
Comunidade de Madrid a unha pregunta que lle fixo a voceira do Grupo 
VOX, sobre a Memoria Histórica, e a expresión que recollen todos os 
medios de comunicación é que Ayuso pregunta a Sánchez si tras exhumar a 
Franco arderán parroquias como en el 36,  e que a el este comentario 
parécelle absolutamente degradante, que nun país cunhas institucións 
democráticas enraizadas de verdade levaría a esta persoa a súa dimisión con 
carácter inmediato, que todo o anterior non ten nada que ver co que acaba de 
dicir a voceira do PP apoiando a Moción do último punto, que cre que este 
país está na concordia total e absoluta e o único que se quere é que se lle 
restitúa na súa totalidade aos familiares de todas aquelas persoas, sexan do 
bando que sexan e que con estas declaracións absolutamente inaceptables e 
inadecuadas non sabe onde queren levarnos, polo que quere que conste en 
acta esta reflexión.   
  
 
3º Rogos e preguntas 
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Pide a palabra o señor Vilasánchez Feijóo quen, unha vez concedida, di que 
quere facer partícipe ao Concello dunha serie de protestas ou comentarios 
que lles están a facer.  Di que o primeiro é sobre poñer baños no Malecón 
nos días da Festa, por que ao haber moita aglomeración nos baños dos locais 
hostaleiros a xente acaba indo ao Malecón.  
 
Contéstalle a concelleira delegada de Cultura, a señora Pizcueta Barreiro, 
que iso se fixo o primeiro ano que organizou ela as Festas e a empresa que 
colocou os baños dixo que fora un desastre, porque a xente non os utilizou 
como debía, que non houbo posibilidade de volver a poñelos outro ano. 
 
Di o señor alcalde que no resto das festas, como nas Covas do Castro ou a  
Feira do Viño de Viloira estanse poñendo baños públicos e funcionan ben 
pero debe ser porque hai menos aglomeración. 
 
Di a señora Pizcueta Barreiro que se puxeron na pre-festa do Cristo pero que 
nas Festas do Cristo é inviable, porque cada minuto tería que estar unha 
persoa limpando e optouse por pechalos porque atascábanse e non 
funcionaban. 
 
Intervén o señor García Yáñez e di que podería abrirse a Casa da Cultura, 
ata as 10 ou as 12 da noite, por exemplo, para que a xente usara os baños, 
que iso sería moi convinte porque senón o pobo cheira moi mal o día 
seguinte e non costaría nada,  que igual que se abre para outras cousas pois 
tamén poderíanse abrir os baños de apoio ás festas, que é unha idea para 
valorar. 
 
Di o señor alcalde que queda dito. 
 
Segue o señor García Yáñez no uso da palabra e di que o outro día foi 
paseando pola outra beira do río, que estaban quitando un pouco de maleza e  
hai uns pequenos lameiros que hai que arranxar pois cando regan os veciños 
a auga pasa ao camiño e non se pode transitar sen mancharse, que habería 
que poñer unhas baldosas sobre todo no camiño da Pena Saldoira. 
 
Di o señor alcalde que hai que meter uns tubos alí para que pase a auga. 
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que quere facer un rogo, que lle 
dixeron que están poñendo fibra óptica en Veigamuíños e que parece que 
hai veciños que non deixan colocar o cable na fachada, que a fachada non é 
dos veciños senón que é do Concello, o solo da fachada é do Concello, e que 
hai xente que se queixa porque non lle chega a fibra óptica porque ó levarse 
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mal co veciño anterior non lle deixa pasar o cable, que cre que o Concello 
tería que facer algo, tomar cartas neste tema. 
 
Di o señor alcalde que coñecen o problema e precisamente pasóuselle aos 
técnicos que o miren, que algunhas cousas xa as miraron e que cre que 
pódese exixir que eses cables pasen polas fachadas, que tamén hai outros 
problemas con algún faro onde non deixan tamén e meteuse todo no mesmo 
lote para ver todos os temas, que hai unha zona concretamente que está 
baixa de luz e a ver se do resultado do informe resólvense os dous 
problemas. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez e di que na avenida 
de Eulogio Fernández, fronte ó establecemento Panorama, hai un alcorque 
para poñer unha árbore, que ao non haber árbore produce bastantes 
incidentes nos coches, que habería que poñer unha árbore para que polo 
menos os que aparquen o vexan, que é unha reclamación que lle fixeron os 
empresarios desa zona. 
 
Di o señor alcalde que as árbores normalmente se poñen en outono, que o 
ano pasado puxéronse varios que estaban secos e faltan máis por poñer, que 
primeiro hai que facer un inventario. 
 
Di o señor García Yáñez que senón se pon unha árbore habería que poñer 
algo que indique que alí hai un alcorque. 
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que con respecto aos roces estase 
intentando rozar os perímetros dos núcleos rurais, pero que hai queixas da 
veciñanza dalgunha aldea que no interior hai zonas abandonadas que non se 
lle toca, que non sabe si o Concello abriu moitos expedientes destas zonas 
interiores das aldeas que producen moi mal estar aos veciños lindeiros, 
porque son casas habitadas, que non sabe si o Concello ten en  conta esta 
situación.  
   
Di o señor alcalde que dende o Departamento de Urbanismo, concretamente 
o aparellador, se leva este tema e el vai recollendo todas as queixas recibidas 
de todos os veciños, que hai entre 150 e 170, e que a idea é sacar todos eses 
expedientes sancionadores, xa con nomes e apelidos e dirixilos directamente 
a cada un, que a moitas desas persoas lévanse ano tras ano pedíndolle que se 
rocen e que a meirande parte deses expedientes están no tramo urbano, que 
son os máis perigosos por estar pegados ás casas. 
 
O señor García Yáñez prosegue facendo uso da palabra dicindo que no 
último Pleno preguntou porqué na escola infantil se lle poñía material que 
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non era lousa e o señor alcalde dixo  textualmente que  a non utilización de 
lousa responde a unha necesidade técnica, debido a que a estrutura existente 
non soportaría o peso dunha cuberta desas características, segundo o que 
reflexan os informes técnicos así como que se querían conservar as luces 
existentes, que el foi a mirar o proxecto e non viu ningún informe técnico, 
ningunha referencia técnica do que di o señor alcalde, de que o teito non 
podería soportar un tellado de lousa. 
 
Di o señor alcalde que el non mirou o proxecto con ese detalle, que ese 
proxecto tivo un longo percorrido, que o empezou o arquitecto municipal, se 
consensuou cos arquitectos do Consorcio Galego de Servizos Sociais e 
finalmente encargouse a un arquitecto, que en todo momento foi dirixido 
polo arquitecto municipal, de feito aínda que non é o director da obra vai alí 
case todos os días, encargándose de que obras queden en perfectas 
condicións, polo que se lle preguntara ao Arquitecto ao mellor lle explicaba 
o motivo, que dende logo el non dixo en ningún momento de que tiña que 
ser o tellado nin como teñen que ir os baños, o aire acondicionado ou a 
calefacción, que iso é un tema técnico e el limítase a respectar o que din os 
técnicos e que se atoparon que esa era a mellor solución evidentemente el 
aceptouna. 
 
Di o señor García Yáñez que segue insistindo que el non atopou ningún 
informe técnico que acredite iso. 
 
Di o señor alcalde que os informes poden ser por escrito ou verbais. 
 
Di o señor García Yáñez que aínda así lle preocuparía si tivera un neno 
menor de tres anos de que un informe técnico diga que esas paredes non 
soportarían un teito de lousa, porque estaríase cun gran problema para os 
nenos, que si el fora nai ou pai e si é de verdade iso estaría moi preocupado. 
 
Di o señor alcalde que os nenos poden estar tranquilos e as nais tamén 
porque esa escola, ese edificio, está en perfectas condicións de seguridade. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Melo García quen di que quere facer un 
rogo, aínda que xa o fixo o señor García Yáñez, en relación cos alcorques, 
que a xente mete o pé neles ou dóbrase un pé e que el no Pleno pasado 
comentou o da rúa España que está cun ferros e que xa viu algún vehículo 
máis entrar nos ferros, que había que poñer algunha sinalización. 
 
Di o señor alcalde que ese alcorque está na mesma situación cando un día 
romperon a árbore e que a Brigada Municipal vai proceder ao arranxo duns 
cento trinta e seis alcorques e que se van facer cun material específico para 
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elo que facilita a empresa de limpeza, que paga o material e a Brigada o 
estende, que é un traballo conxunto que vai producir beneficios para todos, e 
que ese traballo farase no mes de novembro que é cando se fan as 
plantacións. 
 
Di o señor Melo García que o que quería comentar é a colocación de 
indicadores. 
 
Di o señor alcalde que xa o entendeu e anotou, que cando suceda iso nun 
lugar propenso a que un coche meta as rodas por ausencia de árbores, se 
poña un poste para que vexa que aí hai algo, que iso está claro. 
 
Concédeselle a palabra ao señor González Rodríguez quen di que querían 
saber que traballo se está a facer na beira do río, que comezaron hoxe a 
traballar alí unhas palas. 
 
Contéstalle o señor alcalde que é algo que se ía a facer en primavera pero 
que como foi imposible por non ser idónea a temperatura, e que 
simplemente vai ser un escarificado e resementar toda esa zona, que é a que 
máis se usa como espazo de praia, para que teña as menores calvas posibles. 
 
Di o señor González Rodríguez que sería mellor despois das choivas porque 
senón iso o vai levar o río. 
 
Di o señor alcalde que é un risco que se asume, que o ano pasado por 
deixalo para a primavera non se puido facer, que estase a primeiro de 
outubro e que el non coñece ningunha crecida que viñera antes de mediados 
de decembro, polo que si se sementa mañá supón que en quince ou vinte 
días se lle daría o primeiro corte e para mediados de decembro tería tres 
cortes polo que debe estar xa enraizada e que decidiuse correr o risco 
precisamente para que non pasara como na primavera pasada, que o 
primeiro día tamén pensou o mesmo e así llo dixo á empresa que fai a obra e 
dixéronlle que ó facelo agora nacería mellor. 
 
Pregunta o señor González Rodríguez si hai garantía de que naza, máis que 
nada polo tempo que non vai a axudar porque vai a peor.   
 
Di o señor alcalde que iso non se sabe, aínda que hoxe a predición do tempo 
da 15 días de sol, incluso algún día con 29 grados, e onte daba augas para a 
semana que ven, que con esa dúbida estase pero que en calquera caso 
merece a pena ter iso en perfectas condicións para a primavera. 
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Concédeselle a palabra ao señor Crespo Díaz quen di que quere facer un 
rogo dun usuario, que pide que se arranxe os valos de madeira do parque 
infantil que está á beira da pista de patinaxe no Malecón. 
 
Di o señor alcalde que se romperon esta semana e comunicáronnolo o 
martes, que parece que hai unha fixación con eses valos pois é raro a 
semana que non hai que arranxar algún, que neste caso son máis e xa o sabe 
a Brigada para arranxalas.   
    
    
4º Dación de conta das resolucións dende a número 765/2019 ata a 
número 861/2019 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a núm. 
765 ata a núm. 861 do ano 2019.  
 
 
 
Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 20:25 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DE  22  DE OUTUBRO 
DE 2019 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 13:32 
horas do 22 de outubro de 2019, 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, 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 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asisten os concelleiros D. Jesús Jares Almeida e D. Félix  García 
Yáñez, sen que consten xustificacións das ausencias ante a Secretaría 
municipal, aínda que se xustifica a non asistencia de forma verbal pola 
Presidencia do primeiro dos concelleiros.  
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre como 
interventora Dª  Ana Álvarez Blanco, ámbolos dous funcionarios no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría e da Intervención 
respectivamente, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018, de 16 
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de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
Declarado aberto o acto polo sr. alcalde-presidente, procédese ó estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
1º Celebración do sorteo para elixir a presidente e vogais das mesas 
electorais do Concello do Barco de Valdeorras, utilizando para iso o 
censo definitivo e o programa informático facilitado polo I.N.E. e 
elixindo, ademais dos presidentes e vogais titulares e suplentes que 
establece o artigo 26 da LOREG, o número máximo de electores que 
permite o programa informático para que adquiriran a condición de 
presidente ou vogal en caso de que ordene a Xunta Electoral de Zona 
seleccionar a outras persoas como presidentes ou vogais ao ser 
recoñecida algunha escusa. 
 

Pola presidencia explícase que se realizará un sorteo de acordo co programa 
informático facilitado polo I.N.E., logo de cerrarse definitivamente o censo 
electoral tralas reclamacións realizadas. Tamén se explica que se procederá 
a elixir ademais dos suplentes que esixe a Lei Orgánica de Réxime Electoral 
Xeral outras 9 persoas substitutas para o caso de que a Xunta Electoral de 
Zona solicite que se substitúa algún dos postos das mesas electorais titulares 
ou suplentes, co obxecto de non ter que celebrar un novo sorteo cada vez 
que se requira a substitución dun membro da mesa pola Xunta Electoral de 
Zona. 
Logo diso ordena  a Presidencia ordena á Secretaría que pulse o botón para 
que o programa informático realice o sorteo. 
 

Realizado o sorteo o seu resultado é o que sigue:  
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO 
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0220   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANA CAPERAN DAFOS 
 Identificador: 76736768M 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 5 PISO P06 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0265   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: DOLORES CENDON OSORIO 
 Identificador: 34949554L 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 7 PISO P03 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0168   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: JOSE CARLOS BLANCO GOMEZ 
 Identificador: 34962808W 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 7 PISO P03 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0163   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: M. OLGA BLANCO DIEGUEZ 
 Identificador: 10048608T 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 37 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0422   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ROSANA FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76723306K 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 9 PISO P05 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0586   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LIDIA GONZALEZ CARRERA 
 Identificador: 76712833J 
 Enderezo:: RUA OURENSE (DE) 5 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0011   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ANA MARIA ALEJANDRE RODRIGUEZ 
 Identificador: 10083200T 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 36 PISO P08 PTA B 
            BARCO (O) 



 
 
 

 
 

4 
 

            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0105   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANDRES CAMILO ARIAS JIMENEZ 
 Identificador: 44095958J 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 37 PISO P04 PTA K 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0017   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: RAUL ALONSO CABRA 
 Identificador: 35102469F 
 Enderezo:: RUA ABDON BLANCO (DE) 8 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: TEATRO LAURO OLMO 
ENDEREZO: AVDA ESTACION (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0547   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: TANIA SUAREZ VILLAR 
 Identificador: 47374677J 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 6 PISO P04 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0394   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: GORKA RODRIGUEZ CAMPOS 
 Identificador: 44440869Q 
 Enderezo:: PRAZA JOSE OTERO (DE) 3 PISO P05 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0402   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
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 Nome: DOSITEO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
 Identificador: 71509361S 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 36 PISO P01 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0589   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA MARTA VARA MIGUELEZ 
 Identificador: 10169198R 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 23 PISO P02 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0574   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JONATHAN VALENTE PIERNAS 
 Identificador: 76735063W 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 13 PISO P04 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0500   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANTONIA ROMERO JIMENEZ 
 Identificador: 76735585H 
 Enderezo:: RUA LAURO OLMO (DE) 2 PISO P01 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0116   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: BEATRIZ MELENDEZ MARTINEZ 
 Identificador: 44660302Y 
 Enderezo:: RUA PESCADORES (DOS) 5 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0654   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ESTELA MONSERRAT VIUDA DE LA ESPADAS 
 Identificador: 71448628W 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 13 PISO P06 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0089   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: IRENE MARTINEZ CACERES 
 Identificador: 71531315G 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 28 PISO P04 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: U 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES 
ENDEREZO: RUA VEIGA (DA) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0615   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: YAIZA PARADELO ISLA 
 Identificador: 76735961A 
 Enderezo:: RUA UCEDIÑOS (DOS) 62 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0491   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: PAULA LOPEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76731623N 
 Enderezo:: RUA RUBIA (DE) 9 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0171   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: IRIA CARRACEDO RODRIGUEZ 
 Identificador: 71519193A 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 50 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0881   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUIS MIGUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76732446F 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 90 PISO P01 PTA B 



 
 
 

 
 

7 
 

            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0327   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: FELIPE FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 09251615A 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 62 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0109   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MONSERRAT BARDANCA LAGE 
 Identificador: 46917860E 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 74 PISO P02 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0755   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MANUEL RODRIGUEZ ANTA 
 Identificador: 76713066Q 
 Enderezo:: RUA RUBIA (DE) 17 PISO P02 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0030   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ALICIA ALVAREZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76699819V 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 44 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0104   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARINA AVILA NUÑEZ 
 Identificador: 76732230K 
 Enderezo:: RUA RUBIA (DE) 13 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
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MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: GUARDERIA MUNICIPAL INFANTIL 
ENDEREZO: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN NUM: 20 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0186   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANGEL GELADO OJEA 
 Identificador: 34963044P 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 25 PISO P03 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0323   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MANUELA POMAR RAMOS 
 Identificador: 76704217E 
 Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 17 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0442   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MARIA TATO NUÑEZ 
 Identificador: 34973738F 
 Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 27 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0431   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA DINORAH SEVERINO DIAS 
 Identificador: 44495323Y 
 Enderezo:: RUA DOUTOR FLEMING (DO) 2 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0380   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: LUZ DIVINA RODRIGUEZ NOGUEIRA 
 Identificador: 34933195J 
 Enderezo:: CMÑO CRUZ (DA) 94 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0394   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: EDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76736521B 
 Enderezo:: AVDA FLORENCIO DELGADO GURRIARAN 46 PISO P03 
            PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0364   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA GLORIA RODRIGUEZ DOCAMPO 
 Identificador: 10066122B 
 Enderezo:: RUA PARRAL (DO) 20 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0335   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: LOURDES RAMOS AFREIJO 
 Identificador: 34938269G 
 Enderezo:: RUA XOAN GIRAL (DE) 22 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0317   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MAR PEREZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 71527825X 
 Enderezo:: CMÑO CRUZ (DA) 96 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE ENTOMA 
ENDEREZO: RUA ESCOLAS (DAS) NUM: 17 
           ENTOMA 
           ENTOMA (SAN XOAN) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0091   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: PABLO FOLLA LOPEZ 
 Identificador: 44499240J 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 146 
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            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0088   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: ISABEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 10053913S 
 Enderezo:: RUA ESCOLAS (DAS) 41 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0223   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MANUEL RAMOS DOSANTOS 
 Identificador: 76704150R 
 Enderezo:: CMÑO REAL 21 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0126   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DELIA LOPEZ ALVAREZ 
 Identificador: 34929550W 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 146 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0111   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANDRES GARCIA RODRIGUEZ 
 Identificador: 71507063V 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 107 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0188   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DEL PILAR MORAL PERAL 
 Identificador: 76723931W 
 Enderezo:: CMÑO BOLOS (DOS) 6 PISO P01 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0143   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: PATRICIA LOPEZ NOGUEIRA 
 Identificador: 76714155R 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 33 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0133   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ESTEBAN LOPEZ DELGADO 
 Identificador: 76728416W 
 Enderezo:: RUA PONTENOVA (DA) 144 PISO P01 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0238   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: VANESA RODRIGUEZ NUÑEZ 
 Identificador: 76717400A 
 Enderezo:: CMÑO VEIGA (DA) 1 
            ENTOMA 
            ENTOMA (SAN XOAN) 
 Cod. Postal: 32313 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA DE VILANOVA 
ENDEREZO: AVDA CELANOVA (DE) NUM: 21 
           VILANOVA 
           VILANOVA (SANTA MARIA) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0139   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA ISABEL LARANJO RODRIGUEZ 
 Identificador: 71524110K 
 Enderezo:: CMÑO ESTREITO 3 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0233   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: CRISTIAN RODRIGUEZ PARADELO 
 Identificador: 76719329T 
 Enderezo:: RUA ESCOLAS VELLAS (DAS) 4 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
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 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0259   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: FRANCISCO VARELA GOMEZ 
 Identificador: 34919353V 
 Enderezo:: CMÑO GULPILLEIRAS (DAS) 120 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0260   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ANGELICA VAZQUEZ DOMINGUEZ 
 Identificador: 10069183J 
 Enderezo:: CMÑO ALBARELLOS (DE) 105 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0121   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: FRANCISCO GONZALEZ BRUÑA 
 Identificador: 34607252A 
 Enderezo:: CMÑO LAGAR (DO) 3 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0274   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: EVA YAÑEZ GOMEZ 
 Identificador: 44471698W 
 Enderezo:: CMÑO ANUGUEIRO (DO) 4 PISO P01 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0175   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JULIO PEREZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76715933P 
 Enderezo:: CMÑO AIRA DA NETA (DA) 5 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0169   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DEL CARMEN NUÑEZ SISO 
 Identificador: 76704772W 
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 Enderezo:: RUA SENRA (DA) 7 PISO P01 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0171   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ARACELI OTERO FERNANDEZ 
 Identificador: 33545293T 
 Enderezo:: CMÑO TRAVESA DE ABAIXO (DA) 1 
            VILANOVA 
            VILANOVA (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 004   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: ESCUELA VEIGAMUIÑOS 
ENDEREZO: RUA SAN TIRSO (DE) NUM: 42 
           VEIGAMUIÑOS 
           PROBA (A) (SANTA MARIA) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0275   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MONICA GEORGINA PEREZ GARCIA 
 Identificador: 36522545V 
 Enderezo:: URB DONA MENCIA 17 
            PROBA (A) 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0202   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MARGARITA LOPEZ ALONSO 
 Identificador: 76708483X 
 Enderezo:: RUA QUELLA (DA) 1 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0070   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: YORNYN CARRAZANA AGUILAR 
 Identificador: 34300741J 
 Enderezo:: PRAZA BURACO (DO) 2 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
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O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0221   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76725200Y 
 Enderezo:: RUA XAGOAZA (DE) 49 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0023   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE MANUEL ALVAREZ VEGA 
 Identificador: 34954706L 
 Enderezo:: RUA QUELLA (DA) 11 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0304   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: FRANCISCO JOSE PRADA HERNANDEZ 
 Identificador: 76718285Z 
 Enderezo:: URB DONA MENCIA 4 
            PROBA (A) 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0005   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: FELIX ALEGRE DOMINGUEZ 
 Identificador: 10022612V 
 Enderezo:: PROBA (A) 160 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0128   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE AMADEO FERNANDEZ LOPEZ 
 Identificador: 10082461C 
 Enderezo:: AVDA PORTUGAL (DE) 5 
            VEIGAMUIÑOS 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32317 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0394   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ABELARDO SANDEZ LOPEZ 
 Identificador: 76730077F 
 Enderezo:: PROBA (A) 142 PISO P01 
            PROBA (A) (SANTA MARIA) 
 Cod. Postal: 32318 
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*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN 
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0237   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ANDRES CANDAL SANCHEZ 
 Identificador: 76717549Z 
 Enderezo:: CMÑO AREAS (DAS) 20 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0247   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MANUEL CARRACEDO ARIAS 
 Identificador: 76715274Q 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 8 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0187   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: JOSE ANTONIO BLANCO CAMPOS 
 Identificador: 76725827N 
 Enderezo:: RUA PENAGUILLON (DA) 8 PISO P02 PTA IZ 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0764   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE IGNACIO GONZALEZ VILLANUEVA 
 Identificador: 34963351Q 
 Enderezo:: RUA PENAS FORCADAS (DAS) 14 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0389   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JAVIER DOMINGUEZ PEREZ 
 Identificador: 76702954R 
 Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 21 PISO P03 PTA H 
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            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0034   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CECILIA ALVAREZ ARIAS 
 Identificador: 76720266V 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 72 PISO P02 PTA E 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0133   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MANUEL ARIAS LOPEZ 
 Identificador: 34919681T 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 94 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0745   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: FRANCISCO GONZALEZ REAL 
 Identificador: 10030457L 
 Enderezo:: RUA MARCO DE AVELLANEIRA (DE) 5 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0759   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALEJANDRA GONZALEZ SUAREZ 
 Identificador: 71526714A 
 Enderezo:: RUA CANEIRO DE ALBAR (DO) 11 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 005   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JULIO GURRIARAN 
ENDEREZO: RUA LUGO (DE) NUM: 2 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0425   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LIA RODRIGUEZ ALVAREZ 
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 Identificador: 71528636Q 
 Enderezo:: RUA CANEIRO DO BIGACHE (DO) 10 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0696   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: PABLO ENRIQUE VICENTE MATEO 
 Identificador: 44096539L 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 80 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0590   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: PILAR SANDEZ SANDEZ 
 Identificador: 76704076L 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 82 PISO P03 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0611   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CRISTINA SOTELO ARIAS 
 Identificador: 44462230X 
 Enderezo:: RUA AREAS (DAS) 5 PISO P04 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0623   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA TATO OJEA 
 Identificador: 76708691B 
 Enderezo:: RUA CANEIRO DE ALBAR (DO) 8 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0101   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA LUISA MARCOS DELGADO 
 Identificador: 76704254J 
 Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 25 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0660   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DE LOS REYES VAZQUEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 34964440R 
 Enderezo:: RUA MARCO DE AVELLANEIRA (DE) 7 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0500   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: RUBEN RODRIGUEZ NUÑEZ 
 Identificador: 76731985Y 
 Enderezo:: RUA PENAGUILLON (DA) 11 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0687   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LAETITIA VEGA RAGAZZINI 
 Identificador: 44102986A 
 Enderezo:: RUA RAMON Y CAJAL (DE) 21 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS 
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0424   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALBERTO GOMEZ ALEJANDRE 
 Identificador: 76716075N 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 66 PISO P04 PTA DR 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0280   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: SANDRA ESCUREDO PEREIRA 
 Identificador: 76716786X 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 8 PISO P03 PTA B 
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            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0013   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: JENNIFER ALEGRE GONZALEZ 
 Identificador: 71504862R 
 Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 39 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0116   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SILVIA ARIAS LOPEZ 
 Identificador: 76714801A 
 Enderezo:: RUA CARRUA (DA) 13 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0269   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76707355D 
 Enderezo:: RUA MENDEZ NUÑEZ (DE) 5 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0367   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA DEL PILAR FUERTES NOGUEIRA 
 Identificador: 34267300Z 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 84 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0081   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ANTONIO AMARO CARBALLO 
 Identificador: 76725531S 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 8 PISO P05 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0349   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
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 Nome: JESSICA FERNANDEZ VEDO 
 Identificador: 76731974H 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 15 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0242   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA ISABEL DELGADO SILVA 
 Identificador: 76704088P 
 Enderezo:: RUA VEIGUIÑA (DA) 18 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 006   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: CENTRO COMARCAL DE VALDEORRAS 
ENDEREZO: RUA VEIGUIÑA (DA) NUM: 5 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0035   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA SOLEDAD LOPEZ REBORDINOS 
 Identificador: 10183374D 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 10 PISO P05 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0500   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: ALBA VEGA NUÑEZ 
 Identificador: 76734700F 
 Enderezo:: RUA PIORNAL (DO) 3 PISO P01 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0116   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: JOSE ANTONIO MORAN GARCIA 
 Identificador: 71433694H 
 Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 32 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
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 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0364   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: SONIA DOLORES RODRIGUEZ ORDAS 
 Identificador: 76731879S 
 Enderezo:: RUA SAN ROQUE (DE) 22 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0084   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LUISA MENESES FERNANDEZ 
 Identificador: 08795137Y 
 Enderezo:: RUA REAL 9 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0106   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MANUEL MORAL ALVAREZ 
 Identificador: 10028373M 
 Enderezo:: AVDA MANUEL QUIROGA (DE) 52 PISO P04 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0497   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ROCIO VEGA GONZALEZ 
 Identificador: 44438454Q 
 Enderezo:: RUA PIORNAL (DO) 1 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0060   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: EUGENIO MARTINEZ ALEJANDRE 
 Identificador: 10062452K 
 Enderezo:: RUA PROFESOR ELOI MIRA (DO) 12 PISO P02 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0461   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: NURIA URDANGARAY DOPORTO 
 Identificador: 76735790Q 
 Enderezo:: RUA VEIGUIÑA (DA) 16 A 
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            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA 
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0047   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LEONARDO ALVAREZ FERNANDEZ 
 Identificador: 71527873N 
 Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 20 PISO P01 PTA I 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0238   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: SILVIA ANALIA CHARRE BERDINI 
 Identificador: 45164982C 
 Enderezo:: RUA ALVARO CUNQUEIRO (DE) 4 PISO P03 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0141   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: LUIS JACINTO BARRIGA BEJARANO 
 Identificador: 44427048H 
 Enderezo:: PQUE MALECON (DO) 30 PISO P05 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0421   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MILAGROS FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 46109580P 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 17 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0571   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ 
 Identificador: 34599487N 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 21 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0090   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA ANTA DELGADO 
 Identificador: 34949864F 
 Enderezo:: PRAZA PRINCIPE DE ASTURIAS (DO) 3 PISO P04 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0052   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CRISTINA ALVAREZ GARCIA 
 Identificador: 76714160Y 
 Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 14 PISO P04 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0524   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JORGE LUIS FRANCO TEIXEIRA 
 Identificador: 71503423B 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 2 PISO P04 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0262   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: PURIFICACION CRESPO PEREZ 
 Identificador: 34968503Q 
 Enderezo:: AVDA EULOGIO FERNANDEZ (DE) 42 PISO P05 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 007   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA 
ENDEREZO: RUA ACADEMIA DEQUIDT (DA) NUM: 6 
           BARCO (O) 



 
 
 

 
 

24 
 

           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0422   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JAVIER ROCA LOPEZ 
 Identificador: 71503175Q 
 Enderezo:: RUA SANTA RITA (DE) 23 PISO P02 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0183   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: DAVID MONTEAGUDO MARTINEZ 
 Identificador: 76737063R 
 Enderezo:: PRAZA IGREXA DE SAN AMARO (DA) 5 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0297   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MARIA DEL CARMEN PEREZ ARAUJO 
 Identificador: 76715397R 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 19 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0485   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: SONIA RODRIGUEZ MELENDEZ 
 Identificador: 76708916Y 
 Enderezo:: RUA LAMAS CARVAJAL (DE) 1 PISO P03 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0692   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA ENCINA VILLAR LOPEZ 
 Identificador: 71524316C 
 Enderezo:: AVDA MARCELINO SUAREZ (DE) 2 PISO P06 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0185   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: AMPARO MONTENEGRO LOPEZ 
 Identificador: 46906326B 
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 Enderezo:: RUA PENA TREVINCA (DA) 5 PISO P01 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0095   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ISIDORO MACIA VIZCAYA 
 Identificador: 36977999W 
 Enderezo:: RUA DOUTOR PEREZ LISTA (DO) 6 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0580   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOANA SOLLA SANTOS 
 Identificador: 44494303K 
 Enderezo:: AVDA ESTACION (DA) 15 PISO P05 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0529   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: LUIS ROO ESCUREDO 
 Identificador: 10058472C 
 Enderezo:: RUA SANTA RITA (DE) 20 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 008   MESA: U 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO MARTAGUISELA 
ENDEREZO: RUA CORUÑA (DA) NUM: 22 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:U0394   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: LETICIA LOPEZ BENEITEZ 
 Identificador: 78536568D 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 77 PISO PBJ PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 



 
 
 

 
 

26 
 

PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0033   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: ERMITAS ALVAREZ ESCUREDO 
 Identificador: 76708578J 
 Enderezo:: RUA BARCO DE AVILA (DO) 4 PISO P01 PTA D 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0275   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MARTA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76713694T 
 Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 21 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0632   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: NEREA VEGA BRAÑAS 
 Identificador: 76735190Z 
 Enderezo:: RUA BARCO DE AVILA (DO) 3 PISO P03 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:U0415   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA ANGELES MARTINEZ ALVAREZ 
 Identificador: 36969552L 
 Enderezo:: RUA CORUÑA (DA) 3 PISO P04 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0548   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MARIA CONSUELO RODRIGUEZ DOSOUTO 
 Identificador: 76699925P 
 Enderezo:: AVDA CONDE DE FENOSA (DO) 51 PISO P06 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:U0373   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE ANGEL HORCAJO GARCIA 
 Identificador: 76729489V 
 Enderezo:: RUA FERROL (DE) 8 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
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            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:U0060   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ELADIO AMIGO GUTIERREZ 
 Identificador: 10087535B 
 Enderezo:: RUA PONTEVEDRA (DE) 5 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:U0346   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ALEJANDRA GONZALEZ AGUILAR 
 Identificador: 76734725D 
 Enderezo:: RUA REGUEIRAL (DO) 13 PISO P03 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO 
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0085   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JESUS ANDRES GONZALEZ 
 Identificador: 76730398Y 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 32 PISO P02 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0450   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: JUAN JESUS FERNANDEZ POMAR 
 Identificador: 71506268G 
 Enderezo:: AVDA BIERZO (DO) 3 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0421   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
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 Nome: ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ 
 Identificador: 32414752R 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 8 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0457   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: ALEJANDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ 
 Identificador: 76726175S 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 16 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0536   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: MANUEL GARCIA PRADA 
 Identificador: 34959608E 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 32 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0412   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MARIA BELEN FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 10076949M 
 Enderezo:: RUA CONSTITUCION (DA) 20 PISO P02 PTA A 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0407   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 10044247D 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 42 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0353   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: RUBEN JESUS ESCUDERO GUTIERREZ 
 Identificador: 71520712G 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 28 PISO P01 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0605   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JAVIER GUDIÑA BARRIO 
 Identificador: 76715415L 
 Enderezo:: RUA CALEIRAS (DAS) 15 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 01  SECCION: 009   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: BAJOS CASA DO CONCELLO 
ENDEREZO: PRAZA CONCELLO (DO) NUM: 1 
           BARCO (O) 
           BARCO (O) (SAN AMARO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0023   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA GEMA LOPEZ AMIGO 
 Identificador: 71521913D 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 21 PISO P02 PTA F 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0654   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: MIREIA YAÑEZ PEREZ 
 Identificador: 71501980V 
 Enderezo:: BARRO FONDO DO LUGAR (O) 50 PISO P01 
            VEIGADECABO 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32318 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0241   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: ADALGIZA VIRGINIA PAULINO RINCON 
 Identificador: 44440941L 
 Enderezo:: RUA CONSTITUCION (DA) 18 PISO P02 PTA B 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0136   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: RAFAEL MOLDES Y ROJAS 
 Identificador: 76730932B 
 Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 32 PISO P03 PTA B 



 
 
 

 
 

30 
 

            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0633   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: EMILIO VIDAL RODRIGUEZ 
 Identificador: 76698841M 
 Enderezo:: RUA CHAO (DO) 27 PISO P01 PTA G 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0599   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MANUEL VAZQUEZ CAMPOS 
 Identificador: 10024829A 
 Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 35 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0299   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: DAVID PEREZ RIBEIRO 
 Identificador: 76736579T 
 Enderezo:: AVDA DEPUTACION (DA) 75 PISO P01 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0562   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MADELAINE SEVILA RODRIGUEZ 
 Identificador: 71532726N 
 Enderezo:: AVDA SANTIAGO MELO PISON (DE) 32 PISO P03 PTA C 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0173   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: RAQUEL NUÑEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76735304J 
 Enderezo:: CMÑO TRES MARIAS (DAS) 82 
            BARCO (O) 
            BARCO (O) (SAN AMARO) 
 Cod. Postal: 32300 
 
 
*************************************************** ********************** 
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MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: A 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO PEDRAYO 
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1 
           VILOIRA 
           VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:A0468   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ 
 Identificador: 76708698H 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 4 PISO P02 PTA A 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0124   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: PILAR ARIAS LOPEZ 
 Identificador: 76702784S 
 Enderezo:: VALES 32 
            CESURES (SAN CLEMENTE) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0424   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: ESTELA GARCIA DOSOUTO 
 Identificador: 76734642H 
 Enderezo:: CMÑO SOULECIN (DE) 14 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0156   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: ANA MARIA BATISTA DA SILVA 
 Identificador: 00383483G 
 Enderezo:: SOULECIN 19 
            SANTIGOSO (SAN MIGUEL) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:A0088   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: OSCAR ALVAREZ VAZQUEZ 
 Identificador: 76724396F 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 17 PISO P04 PTA H 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
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O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0333   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: MANUELA FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 34960805T 
 Enderezo:: BARRO CURRELADA (A) 19 
            SANTIGOSO 
            SANTIGOSO (SAN MIGUEL) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:A0227   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MARIA LUISA DIAZ PEREZ 
 Identificador: 76622930V 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 4 PISO P04 PTA K 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:A0445   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 
 Identificador: 76723256V 
 Enderezo:: RUA VILABRIL (DE) 174 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:A0340   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: ROBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 
 Identificador: 76729162N 
 Enderezo:: BARRO TABOADA 4 
            SANTIGOSO 
            SANTIGOSO (SAN MIGUEL) 
 Cod. Postal: 32314 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
MUNICIPIO: BARCO DE VALDEORRAS (O) 
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: B 
NOME DO LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO RAMON OTERO PEDRAYO 
ENDEREZO: AVDA ELENA QUIROGA (DE) NUM: 1 
           VILOIRA 
           VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
  
PRESIDENTE/A - Nº ORDE EN LISTA:B0314   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: JENIFFER RODRIGUEZ GUIJARRO 
 Identificador: 76735546W 
 Enderezo:: RUA CAMPIÑO (DO) 17 PISO P01 PTA C 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0141   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: NATALIA PARADELO ALVAREZ 
 Identificador: 76733144S 
 Enderezo:: RUA ELENA QUIROGA DE ABARCA 12 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0276   NIVEL DE ESTUDIOS: 
4 
 Nome: SAUL RODRIGUEZ ARIAS 
 Identificador: 44485935W 
 Enderezo:: RUA VILABRIL (DE) 8 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0174   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JOSE PEREIRA TOUCEDO 
 Identificador: 36096932L 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 21 PISO P04 PTA D 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º - Nº ORDE EN LISTA:B0018   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: PEDRO MIGUEL LOPES MOURA DE 
 Identificador: 44096699H 
 Enderezo:: AVDA SIL (DO) 2 PISO P04 PTA A 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0218   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: CARMEN PRIETO LOPEZ 
 Identificador: 76699822C 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 16 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º - Nº ORDE EN LISTA:B0422   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nome: CAMILO VAZQUEZ GONZALEZ 
 Identificador: 76698045Z 
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 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 9 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 3º - Nº ORDE EN LISTA:B0177   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nome: JULIO PEREZ ARIAS 
 Identificador: 71504729Y 
 Enderezo:: AVDA ELENA QUIROGA (DE) 1 PISO P01 PTA D 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 4º - Nº ORDE EN LISTA:B0191   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nome: JOAQUIN PEREZ PRADA 
 Identificador: 76704006H 
 Enderezo:: RUA IGREXA (DA) 43 PISO P01 
            VILOIRA 
            VILOIRA (SAN MARTIÑO) 
 Cod. Postal: 32315 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
A Presidencia dá lectura das persoas que figuran nesta relación. 
 
 
Logo do sorte o señor alcalde fai uso da palabra para dicir que cando se 
convocou esta sesión plenaria para o sorteo das mesas electorais, había dúas 
cuestións pendentes para incluír no Pleno, unha era a posible adxudicación 
definitiva da Piscina Climatizada, que foi imposible traela porque a empresa 
adxudicataria esgotou todos os prazos para presentar a documentación e que 
remataron a semana pasada e que hoxe houbo a mesa de contratación e que 
os técnicos vanse volver a reunir porque hai dúbidas sobre si é válida 
determinada documentación presentada ou se ten que completala. Di que o 
que tamén estaba pendente de ir a este Pleno era a Conta Xeral 2018, para 
podela render antes do 31 de outubro e cumprir os prazos pertinentes, e que 
é o seguinte punto da Orde do día. 

 
1º Aprobación Conta Xeral 2018 
 

Pola Alcaldía dáse lectura á proposta de acordo presenta que literalmente di: 
 
"PROPOSTA DE ACORDO CONTA XERAL 2018 
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Considerando que o Titular da Intervención Municipal de fondos procedeu á 
formación da Conta Xeral desta Corporación correspondente ao exercicio 
económico 2018, xuntamente con toda a súa documentación anexa ao 
mesmo. 
Considerando finalizados devanditos traballos e obtida a documentación 
correspondente, a Intervención municipal procedeu a emitir os 
correspondentes informes en relación á aprobación da Conta Xeral. 
Considerando que con posterioridade, a Comisión Especial de Contas do 
Concello de O Barco de Valdeorras en sesión celebrada en data 30.08.2019 
emitiu o correspondente informe preceptivo en relación á Conta Xeral desta 
corporación relativo ao exercicio 2018. 
Considerando que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da 
Provincia de Ourense de data 03.09.2019 a Conta Xeral xuntamente co 
informe da devandita comisión- foron obxecto de exposición ao público 
durante o prazo de quince días, durante os cales, e oito máis, os interesados 
puideron presentar reclamacións, reparos ou observacións. 
Considerando que durante o prazo de exposición ao público da devandita 
Conta, non se presentaron alegacións nin reclamacións. 
En base ao anterior sométese a Conta Xeral ao Pleno da Corporación, para o 
seguinte, 
 

ACORDO 
 

PRIMEIRO .- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2018 do Concello do 
Barco de Valdeorras que queda cumpridamente xustificada e integrada 
polos seguintes documentos: 
a) O Balance. 
b) A Conta do resultado económico-patrimonial. 
c) O Estado de Cambios do Patrimonio Neto 
d) O Estado de Fluxos de Efectivo 
e) O Estado de Liquidación do Orzamento. 
f) A Memoria. 
Ademais as contas anuais da propia Entidade local únese a seguinte 
documentación: 
- Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio. 
- Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas 
mesmas a favor da entidade local referidos a fin de exercicio e agrupados 
por nome ou razón social da entidade bancaria. 
- En caso de discrepancias entre os saldos contables e os bancarios, apórtase 
o oportuno Estado de Conciliación, autorizado polo Tesoureiro. 
 

SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a 
documentación que a integra á fiscalización do Tribunal de Contas (e 
órgano autonómico), tal e como se establece no artigo 212.3 do Real 
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Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e, en cumprimento dos 
mandatos da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e demais normativa 
concordante, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir en primeiro lugar que, como 
sempre, procede felicitar aos Técnicos do Concello que participaron na 
elaboración desta Conta Xeral, porque é unha documentación bastante 
extensa e complexa, que esta Conta estivo exposta ao público e que agora 
tráese aquí para o seu trámite final que é a aprobación, que hai que recordar 
que non deixa de ser un documento técnico, que o que ven agora é un 
resumo do traballo feito polos técnicos municipais durante o ano, que non se 
ven a discutir a actividade política do Concello senón a referendar ese 
traballo feito polos técnicos, que en todo caso quere facer unha pequena 
mención a un dos puntos do informe de Intervención, que di que estase a 
cumprir cos obxectivos de estabilidade orzamentaria, que se cumpre co 
límite de endebedamento que marca a Lei, e que tamén quere recordar que 
segundo os datos aportados pola Intervención o Concello ten unha débeda 
correspondente a un 8,65% da súa capacidade de endebedamento, podendo 
chegar a un 75% sen autorización e a un 110% con autorización, que polo 
tanto o Concello ten unha débeda moi pequena, que hai un resultado 
orzamentario de 1.808.972€ e un remanente de Tesourería de 5.808.000€, 
que as contas están saneadas e que o único que hai que dicir é que non se 
cumpre coa regra de gastos porque faltan uns informes xustificativos de que 
os investimentos que se fixeron durante o período analizado eran 
financeiramente sostibles, é dicir simplemente que o arquitecto dixera que 
eses gastos que se ían facer estaban autorizados dentro dos gastos que a Lei 
permite facer extraordinariamente e que eran gastos necesarios. Remata 
dicindo o concelleiro que o Concello non conta con ningún plan de 
saneamento financeiro, nin de redución de débeda nin de axustes, que o 
Concello do Barco cumpre con todos os parámetros de estabilidade 
orzamentaria a nivel de endebedamento.          
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que certamente son documentos técnicos dos 
que non teñen ningunha necesidade de pedir aclaracións, pero que por parte 
da Intervención detéctanse unha serie de anomalías que, polo que ela sabe, 
ao longo dos anos persisten sobre todo en canto aos funcionarios, as 
funcións que realizan, ao desempeño de labores que se lles está 
sobrecargando ou con labores que non serían propias, polo tanto iso 
repercute nun mal funcionamento, que hai unha serie de apreciacións nese 
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sentido por parte da Intervención polo que o seu Grupo solicita, como fan 
sempre, que na medida do posible se poña máis interese en solucionalas 
aínda que ó mellor non sexa fácil solucionalas en pouco tempo pero que é 
necesario poñer traballo, esforzo e interese en facelo para facilitarlles o 
traballo e que  todas as cousas cheguen en tempo e forma e non como 
sempre, un pouco tarde. 
 
Di o señor alcalde que van a dedicar o mes de outubro en Intervención a 
render esta Conta Xeral que hai que introducir os datos na Plataforma e leva 
o seu tempo, que hai subvencións que xustificar e ó chegar o final do mes 
tamén hai nóminas e demais, pero que o orzamento está feito e vaise a 
intentar aprobar no mes de decembro, como corresponde, e que por parte do 
Concello se vai a intentar sacar unha oferta pública de emprego que intente 
corrixir esas carencias e que a vontade do Concello é cubrir todas as prazas 
que se poida, de acordo coa lexislación vixente, e intentar mellorar, que en 
todo iso están xa traballando os técnicos, que tamén espera convocar a Mesa 
xeral de negociación antes de fin de mes, que todas as cousas que se  van 
propoñendo se van recollendo e que espera que esta semana a RPT quede 
máis ou menos resolta e convocar a Mesa coa intención de aprobala ou polo 
menos para avanzar ata unha definitiva Mesa e aprobar unha RPT inicial 
para que logo se poda ir mellorando anualmente, que o seu obxectivo era 
que o 31 de decembro estiveran ao día os temas de Intervención e 
Tesourería, que cre que se vai a conseguir, que un dos temas que a el máis 
lle preocupa é o de pagar as facturas e que xa se están pagando case ao día, 
que o mes de setembro xa está pagado a día de hoxe, que tamén quere sacar 
adiante as subvencións pendentes de Cultura e de Deportes para que queden 
resoltas antes do 31 de decembro aínda que se paguen nos primeiros meses 
do ano seguinte e remata dicindo o señor Alcalde que loxicamente que se lle 
fará caso a todas esas recomendacións que fai a Interventora no seu informe, 
para que o ano que ven algunha desapareza dese informe.        

 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández) e seis abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García e Vilasánchez Feijóo), adopta o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2018 do Concello do 
Barco de Valdeorras que queda cumpridamente xustificada e integrada 
polos seguintes documentos: 
a) O Balance. 
b) A Conta do resultado económico-patrimonial. 
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c) O Estado de Cambios do Patrimonio Neto 
d) O Estado de Fluxos de Efectivo 
e) O Estado de Liquidación do Orzamento. 
f) A Memoria. 
Ademais as contas anuais da propia Entidade local únese a seguinte 
documentación: 
- Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio. 
- Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes 
nas mesmas a favor da entidade local referidos a fin de exercicio e 
agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria. 
- En caso de discrepancias entre os saldos contables e os bancarios, 
apórtase o oportuno Estado de Conciliación, autorizado polo 
Tesoureiro. 
 

SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a 
documentación que a integra á fiscalización do Tribunal de Contas (e 
órgano autonómico), tal e como se establece no artigo 212.3 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e, en cumprimento 
dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e demais normativa 
concordante, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión 
sendo as 13:52 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría     O alcalde 
Adxunto a Secretaría 
 
Jesús Tallón García     Alfredo L. García Rodríguez 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 7 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
  
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:02 
horas do 7 de novembro de 2019, 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, 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 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asiste o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, non constando 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal, aínda que se xustifica 
a non asistencia de forma verbal pola Presidencia. 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre como 
interventora Dª  Ana Álvarez Blanco, ámbolos dous funcionarios no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría e da Intervención 
respectivamente, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación das actas da sesión ordinaria celebrada o 3 de outubro 
de 2019 e da sesión extraordinaria celebrada o 22 de outubro de 2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións ordinaria e extraordinaria celebradas polo Pleno os días 3 e 22 de 
outubro de 2019, que se dan por lidas, e ao non formularse observación 
algunha, estas dúas actas resultan aprobadas en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de especial interese social e de 
fomento do emprego a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
construción de nave de distribución de castañas no Polígono Industrial 
da Raña promovidas por Carlos Moral Corzo: Expediente 
2019URB000000285 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS E DE FOMENTO DO EMPREGO NAS 
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE NAVE PARA ALMACÉN DE 
DISTRIBUCIÓN DE CASTAÑAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DA 
RAÑA, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO ICIO: CARLOS MORAL 
CORZO EXP. URB 000000285 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
construción de nave para almacén de distribución de castañas no polígono 
industrial da Raña presentada por Carlos Moral Corzo (76714789Z) o 
27.03.2019 (R.E. nº 3423). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 14.05.2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e de fomento de emprego 
das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO. 
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Logo de ver o informe da Tesourería do 17.10.2019, en relación coa 
inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 18.10.2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación  
 

PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo: 
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas obras 
de construción de nave para almacén de distribución de castañas no 
polígono industrial da Raña promovidas por Carlos Moral Corzo 
(76714789Z), a efectos da bonificación do 95% na cota do ICIO”. 
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas 
obras de construción de nave para almacén de distribución de castañas 
no polígono industrial da Raña promovidas por Carlos Moral Corzo 
(76714789Z), a efectos da bonificación do 95% na cota do ICIO. 
 
 
3º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de especial interese social e de 
fomento do emprego a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
reparación de cuberta de nave en zona industrial promovidas por 
CEDIE 2018 S.A.: Expediente 2019URB000000846 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS E DE FOMENTO DO EMPREGO NAS 
OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBERTA DE NAVE EN ZONA 
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INDUSTRIAL, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO ICIO: CEDIE 
2018, S.A. EXP. URB 000000846 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
reparación de cuberta de nave en zona industrial presentada por Víctor 
Ménendez Suárez (09365179Q), en representación de CEDIE 2018, S.A. 
(A28021475), o 26.09.2019 (R.E. nº 10200). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 17.10.2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e de fomento de emprego 
das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO. 
Logo de ver o informe da Tesourería do 17.10.2019, en relación coa 
inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 18.10.2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación  
 

 PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas obras 
de reparación de cuberta de nave en zona industrial a realizar por CEDIE 
2018, S.A. (A28021475), a efectos da bonificación no 95% do ICIO”. 
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas 
obras de reparación de cuberta de nave en zona industrial a realizar 
por CEDIE 2018, S.A. (A28021475), a efectos da bonificación no 95% 
do ICIO. 
 
 
4º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou 
etnográficas a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Veigadecabo promovidas por 
Antía Urdangaray Andrés: Expediente 2019URB000000744 
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS, HISTÓRICO ARTÍSTICAS OU 
ETNOGRÁFICAS NAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA 
UNIFAMILIAR EN VEIGADECABO, A EFECTOS DA BONIFICACIÓN 
DO 75% NA COTA DO ICIO: ANTÍA URDANGARAY ANDRÉS 
EXP. URB 000000744 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Veigadecabo presentada por Antía 
Urdangaray Andrés (71525086P) o 22/08/2019 (R.E. núm. 8973). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 17/10/2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, 
xa que se trata da rehabilitación dunha vivenda ubicada en solo de núcleo 
rural. 
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 17/10/2019, no que se 
manifesta a existencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 21/10/2019, emitido de desconformidade debido 
a existencia de débedas do suxeito pasivo coa facenda municipal. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 

PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo: 
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Veigadecabo promovidas por Antía 
Urdangaray Andrés (71525086P), 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 dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
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Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Veigadecabo promovidas por 
Antía Urdangaray Andrés (71525086P), 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. 
 
 
5º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de especial interese social e de 
fomento do emprego a efectos de bonificación do ICIO das obras de 
rehabilitación de nave en zona industrial promovidas por Xagoaza 
Pinaster: Expedeinte 2019URB000000518 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS E DE FOMENTO DO EMPREGO NAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE NAVE EN ZONA INDUSTRIAL 
(AVDA. DE GALICIA, Nº 20), A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO 
ICIO: XAGOAZA PINASTER EXP. URB 000000518 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de nave en zona industrial (Avda. de Galicia, nº 20), 
presentada por Xagoaza Pinaster (B32497612) o 04.06.2019 (R.E. nº 5990). 
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 17.06.2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e de fomento de emprego 
das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO. 
Logo de ver o informe da Tesourería do 28.10.2019, en relación coa 
inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 29.10.2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 

PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo: 
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Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas obras 
de rehabilitación de nave en zona industrial (Avda. de Galicia, nº 20) 
promovidas por Xagoaza Pinaster (B32497612), a efectos da concesión 
dunha bonificación do 95% na cota do ICIO."  
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego nas 
obras de rehabilitación de nave en zona industrial (Avda. de Galicia, nº 
20) promovidas por Xagoaza Pinaster (B32497612), a efectos da 
concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO. 

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que ten unha dúbida, que ó mirar o expediente 
deste punto coincide na dirección co expediente do punto número 3, que os 
dous piden bonificación para reparación de nave na Avenida de Galicia 
número 20, e pregunta se é a mesma para a que se solicitan as dúas 
bonificacións por persoas distintas. 
 
O alcalde fai uso da palabra para dicir que son dúas naves distintas, que a de 
Xagoaza Pinaster xa  foi bonificada nos seu día, que está xunto á nave de 
Valdeconsa e agora vaise a rehabilitar e a outra é unha das naves vellas que 
lle van a cambiar o tellado.       
 
 
6º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de carácter histórico, artístico e 
cultural a efectos de bonificación do ICIO das obras de reposición de 
cuberta de vivenda na Rúa do Forno núm. 4 promovidas por Carina 
Anta Arias: Expediente 2019URB000000939 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO E CULTURAL DAS OBRAS DE 
REPOSICIÓN DE CUBERTA DE VIVENDA NA RÚA DO FORNO, Nº 4, 
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A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO ICIO: CARINA ANTA ARIAS 
EXP. URB 000000939 
 

Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
reposición de cuberta de vivenda na Rúa do Forno, nº 4, presentada por 
Carina Anta Arias (71511971A) o 23/10/2019 (R.E. núm. 11357). 
Logo de ver o informe do arquitecto técnico municipal do 28/10/2019, en 
sentido favorable á declaración de especial interese histórico-artístico e 
cultural das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, xa 
que se ubican dentro do PEPRI. 
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 29/10/2019, en relación 
coa inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal. 
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 29/10/2019. 
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación 
 

PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción do seguinte acordo: 
 

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural das 
obras de reposición de cuberta de vivenda na Rúa do Forno, nº 4, 
promovidas por Carina Anta Arias (71511971A), a efectos da concesión 
dunha bonificación do 95% na cota do ICIO." 
 
Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo:  
 

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de reposición de cuberta de vivenda na Rúa do 
Forno, nº 4, promovidas por Carina Anta Arias (71511971A), a efectos 
da concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO. 

 
 
7º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo á proposta da Alcaldía de adxudicación do contrato de 
dirección da obra "Renovación de las instalaciones de alumbrado en 34 
centros de mando del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras":  
Expediente 2019MED000000004 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 
DE DIRECCIÓN DA OBRA “RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN 34 CENTROS DE MANDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS”. 
Antecedentes 
1 Por acordo plenario, de data 21.06.2019, acordouse: 
“ Primeiro: asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na 
aplicación orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 para 
facer fronte ás obrigas derivadas do contrato de servizos de dirección de 
obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de renovación das 
instalacións de alumeado en 34 centros de mando do Concello do Barco de 
Valdeorras, cun orzamento base de licitación de 13.915 euros ( IVE e 
demais tributos incluídos). 
Segundo: aprobar o expediente de contratación, os pregos de cláusulas 
administrativas e prescricións técnicas, e demais contido do expediente 
para a adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, 
tramitación ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de 
adxudicación dos servizos á que se refire o anterior apartado. 
A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións e 
comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados realizarase 
exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 
Terceiro: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación mediante a 
publicación de anuncio de licitación no perfil de contratante do Concello, 
ao que se acompañará: 
1 Memoria xustificativa do contrato. 
2 Prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas 
3 Acordo de aprobación do expediente. 
4 Anuncio de licitación.” 
Esta actuación está incluída no Programa de axudas para a renovación das 
instalacións de iluminación pública exterior do Instituto para a 
Diversificación e Aforro de Enerxía ( IDAE), sendo cofinanciada polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do 
Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020. 
2 Publicouse anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello do 
Barco de Valdeorras, aloxado na Plataforma de Contratos Públicos de 
Galicia con data 21.06.2019. 
3 Dentro do prazo establecido, concorreu á licitación a seguinte empresas: 
ABANTE INGENIERIA SLP B27243666  
4 Procedeuse pola Mesa, en acto público, con data 22.08.2019, á apertura do 
SOBRE 1, relativo á documentación administrativa e ao criterio dependente 
dun xuízo de valor. 
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Nesta sesión, a Mesa acorda remitir a documentación relativa a este criterio 
(“informe somero sobre el proyecto y su adecuación al estado actual de las 
instalaciones, que permita verificar el conocimiento de la propuesta por el 
contratista, y un ejemplo PDF de planos finales detallados “), ao arquitecto 
municipal a efectos de informe. 
5 Con data 19 de setembro do 2019, a Mesa, asumiu coma propio o informe 
de valoración 
emitido polo arquitecto municipal, relativo ao criterio de adxudicación non 
puntuable mediante 
fórmulas ou de forma automática, e que copiado foi o seguinte: 
“ ANTECEDENTES 
Estando en tramitación la contratación indicada, con los siguientes criterios 
de valoración, se emite informe valoración sobre la propuesta técnica 
presentada, a petición de la Mesa de Contratación: 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
1) OFERTA ECONOMICA: Se puntúa con 10 PUNTOS a la mejor oferta y 
el resto en proporción lineal hasta el tipo de licitación. 
2) PROPUESTA TECNICA: Se presentará un informe somero sobre el 
proyecto y su adecuación al estado actual de las instalaciones, que permita 
verificar el conocimiento de la propuesta por el contratista, y un ejemplo 
PDF de planos finales detallados: Valorando hasta 5 PUNTOS, la calidad 
técnica del informe y de los planos, y el conocimiento de la realidad física 
del lugar de ejecución de las obras. 
INFORME 
Dado que únicamente se ha presentado 1 licitador, la valoración de este 
criterio tiene una influencia nula por lo que se emite este escueto informe, 
sin entrar en mayores justificaciones. 
La propuesta técnica describe textualmente la correlación entre el proyecto y 
la realidad física de las instalaciones de alumbrado, presenta un plano 
modelo de documentación final de obra y adjunta un amplio reportaje 
fotográfico de diversidad de instalaciones de O Barco, que implica un 
conocimiento directo del objeto de actuación de las obras a dirigir. 
VALORACIÓN 
Se otorga una valoración de 4 PUNTOS, sin llegar a la máxima, ya que los 
planos finales tipo podría incluir más datos, como Nº luminarias por 
circuito, potencia instalada, fotos cuadro… que serían muy útil a la hora de 
gestionar la instalación.” 
6 Nesta mesma sesión, en acto público, se deu publicidade á puntuación 
outorgada no criterio "informe técnico" e á apertura do SOBRE 2 – oferta 
económica – co seguinte resultado: 
                 LICITADOR                                         PREZO 
      ABANTE INGENIERIA SLP               11.434,50 euros IVE incluído. 
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A Mesa, outorgoulle ao licitador unha puntuación de 14 puntos e clasificou 
as ofertas coma segue: 
          1º ABANTE INGENIERIA SLP. 
7 A Mesa de contratación comprobou o previsto no apartado 3º do artigo 
159 da LCSP, comprobando que a empresa estaba inscrita no Rexistro 
Oficial de Contratistas, que estaba debidamente constituída, que non 
constaban prohibicións de contratar, e a suficiencia do poder de 
representación. De conformidade co anterior, a Mesa acordou requirir a 
ABANTE INGENIERIA SLP, que aportara, no prazo de 7 días hábiles 
dende o envío da comunicación, a documentación prevista nos apartados 
4º.3 (solvencia económico-financeira e técnicoprofesional), 4º.4 
(xustificación de encontrarse ao corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias e ca Seguridade Social ) e 4º.5 ( garantía definitiva ), da cláusula 
XV do prego administrativo. 
8 Previa comprobación da suficiencia da documentación requirida, a Mesa, 
en reunión de 10 de outubro do 2019, propuxo ao órgano de contratación: 
“1º Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato de dirección da 
obra de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EN 34 
CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”, ao ser a mellor oferta e cumprir coas esixencias dos 
pregos reguladores, a ABANTE INGENIERIA S.L.P., CIF B27243666, polo 
importe de 11.434,50 euros (9.450,00 euros máis 1.984,50 euros 
correspondentes ao IVE). 
2º Asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na 
aplicación orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 para 
facer fronte ás obrigas derivadas do contrato de obra definida no proxecto 
de obra RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMBRADO EN 34 
CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”, por importe de 11.434,50 euros. 
O presente contrato queda suxeito á condición suspensiva da efectiva 
consolidación dos recursos que han de financia-lo. 
3º Notificar o presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se 
presentaron no procedemento. 
4ª Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa 
inclusión na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao 
Tribunal de Contas segundo o artigo 335 LCSP.” 
Consideracións legais e técnicas 
1ª Logo de ver o expediente tramitado aos efectos no que constan, entre 
outra documentación, os informes preceptivos da Secretaría e da 
Intervención, para a adxudicación do contrato de dirección da obra de 
“RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EN 34 
CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”. 
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2ª Logo de ver que a Mesa avaliou as ofertas, clasificounas, comprobou a 
inscrición do licitador mellor clasificado no rexistro oficial de contratistas, e 
formulou proposta de adxudicación do contrato. 
3ª Logo de ver o informe de fiscalización da Intervención municipal de data 
23.10.2019.  
De conformidade D.A. 2ª da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamiento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 ( LCSP ) 
ACORDAMOS 
1º Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato de dirección da obra 
de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EN 34 
CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”, ao ser a mellor oferta e cumprir coas esixencias dos 
pregos reguladores, a ABANTE INGENIERIA S.L.P., CIF B27243666, 
polo importe de 11.434,50 euros (9.450,00 euros máis 1.984,50 euros 
correspondentes ao IVE). 
2º Asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na aplicación 
orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 para facer fronte 
ás obrigas derivadas do contrato de obra definida no proxecto de obra 
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMBRADO EN 34 
CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”, por importe de 11.434,50 euros. 
O presente contrato queda suxeito á condición suspensiva da efectiva 
consolidación dos recursos que han de financia-lo. 
3º Notificar o presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se 
presentaron no procedemento. 
4ª Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa 
inclusión na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao 
Tribunal de Contas segundo o artigo 335 LCSP”. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que trátase dun contrato 
administrativo, cualificado como de servizos, que é un contrato menor pero 
que dada a duración que vai a ser de cinco anos porque así o esixe o IDAE, 
a dirección de obra durante todo este tempo vai ter que facer informes 
periódicos e un informe final de como está a instalación, e que ese é o 
motivo que, segundo o informe de Secretaría, ten que vir este asunto a Pleno 
para ser aprobado. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el tiña esa dúbida, que por esa cantidade o 
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contrato poderíao resolver directamente o Alcalde pero que esa dúbida agora 
xa lle quedou aclarada. 
  
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1ª Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato de dirección da 
obra de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN 
EN 34 CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS”, ao ser a mellor oferta e cumprir coas esixencias dos 
pregos reguladores, a ABANTE INGENIERIA S.L.P., CIF B27243666, 
polo importe de 11.434,50 euros (9.450,00 euros máis 1.984,50 euros 
correspondentes ao IVE). 
 

2ª Asumir o compromiso de dotar crédito axeitado e suficiente na 
aplicación orzamentaria 165/623.01 do orzamento do exercicio 2020 
para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato de obra definida no 
proxecto de obra RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMBRADO EN 34 CENTROS DE MANDO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS”, por importe de 11.434,50 euros. 
O presente contrato queda suxeito á condición suspensiva da efectiva 
consolidación dos recursos que han de financia-lo. 
 

3ª Notificar o presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se 
presentaron no procedemento. 
 

4ª Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa 
inclusión na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao 
Tribunal de Contas segundo o artigo 335 LCSP. 
 
 
8º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 31 de outubro do 2019 
relativo a solicitude de prórroga de execución do contrato solicitada 
polo adxudicatario do contrato da xestión do servizo público de 
ordenación e regulación de aparcamento de vehículos (O.R.A.) e grúa 
municipal. Expediente 2019SEC0000000103 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de outubro de 2019, que literalmente di: 
 
“ PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Antecedentes 
1 Con data 18 de xullo de 2014, formalizouse entre o Concello do Barco e 
DORNIER S.A. con N.I.F. A-58369497, representada por don Carlos 
Alberto Baña Neira, con D.N.I. 36062738-A, o contrato, baixo a 
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modalidade de concesión, da xestión do servizo público de ordenación e 
regulación do aparcamento de vehículos ( O.R.A ) e grúa municipal. 
2 Con data 14 de agosto de 2014, asinouse a acta de inicio do contrato, 
comezando, desde esta data, o prazo de duración do contrato, de 5 anos ( ata 
o 14 de agosto de 2019 ). 
3 Dispón a cláusula 4ª do prego de cláusulas administrativas: 
4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE LA CONCESIÓN 
La gestión y explotación del servicio que se otorgan al concesionario, se 
desarrollará durante el plazo de los siguientes CINCO AÑOS a la fecha de 
iniciación de la prestación del servicio, circunstancia ésta que se hará 
constar mediante la suscripción del acta correspondiente, la cual se 
extenderá en el plazo fijado en la cláusula 16ª. El concesionario, con una 
antelación mínima de dos meses a la finalización del contrato o a la 
prórroga de que se trate, comunicará al Concello su voluntad de seguir 
gestionando el servicio. La prórroga o prórrogas se formalizarán 
expresamente y su duración total no podrá superar el plazo de DOS AÑOS. 
En caso de vencimiento normal del contrato, o anormal por su resolución o 
declaración de caducidad, para garantizar la continuidad del servicio, el 
órgano de contratación podrá acordar que el concesionario continúe en la 
gestión del servicio hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo del 
mismo o lo asuma directamente el Concello, hasta un plazo máximo de seis 
meses. 
4 Por parte de DORNIER S.A. con N.I.F. A-58369497, representada por 
don Carlos Alberto Baña Neira, con D.N.I. 36062738-A, solicitouse a 
prórroga do contrato (R.E. núm. 2019000004654 de 26.04.2019 ). 
5 Emitiuse informe pola Tesourería Municipal con data 09.08.2019, no que 
se conclúe: 
CONCLUSIÓNS. 
PRIMEIRO. De acordo cos datos e documentación obrantes no expediente, 
no sistema contable de xestión tributaria e de recadación do Concello do 
Barco de Valdeorras, Dornier SA, non cumpriu satisfactoriamente o 
contrato de xestión de servizos públicos de ordenación e regulación de 
aparcamento de vehículos en vía pública (O.R.A.) e grúa municipal no 
Barco de Valdeorras, vulnerando a cláusula 3º dos pregos de cláusulas 
administrativas. 
SEGUNDO. Iniciásese o procedemento para o cobro do canon variable dos 
exercicios non ingresados, comunicando esta situación ao departamento de 
recadación para que liquiden o período 2018. 
TERCEIRO. Requirir ao contratista a presentación do modelo Ficha B para 
período correspondente de 14/08/2014 a 31/12/2014. 
CUARTO. Deste traslado ao órgano competente, xunto con todos os 
documentos, informes e requirimentos efectuados durante a execución do 
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contrato para que se dite resolución motivada sobre a activación da 
prórroga. 
6 Emitiuse informe pola Secretaría Municipal con data 21.08.2019, no que 
se conclúe: 
“ Conclusión: Considera este informante que procede: 
1º Adoptar os acordos que se derivan das conclusións do informe da 
Tesourería. 
2º É posible levar a cabo unha prórroga con efectos retroactivos ao 14 de 
agosto do 2019 pero, ao meu xuízo, o máis correcto sería adoptar acordo 
para a continuación do servizo durante como máximo 6 meses dende o 14 
de agosto do 2019, ao abeiro da cláusula 4ª do prego de cláusulas 
administrativas, nos termos inicialmente pactados e formalizados ata que se 
licite e formalice un novo contrato. Resulta previo e preceptivo o informe de 
Intervención antes de resolver sobre a concesión ou non da prórroga 
solicitada e de acordar a prórroga procedería a súa formalización. 
3º En todo caso, iniciar procedemento para imposición de penalidades 
polos incumprimentos detectados pola Tesourería.” 
7 Emitiuse informe pola Intervención municipal con data 23.09.2019, no 
que se indica, entre outras consideracións: 
“4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE LA CONCESIÓN 
La gestión y explotación del servicio que se otorgan al concesionario, se 
desarrollará durante el plazo de los siguientes CINCO AÑOS a la fecha de 
iniciación de la prestación del servicio, circunstancia ésta que se hará 
constar mediante la suscripción del acta correspondiente, la cual se 
extenderá en el plazo fijado en la cláusula 16ª. El concesionario, con una 
antelación mínima de dos meses a la finalización del contrato o a la 
prórroga de que se trate, comunicará al Concello su voluntad de seguir 
gestionando el servicio. La prórroga o prórrogas se formalizarán 
expresamente y su duración total no podrá superar el plazo de DOS AÑOS. 
- Os dous requisitos esixidos para a prórroga, segundo os pregos, eran: 
a) Mutuo acordo das partes. O contratista xa manifesta a súa vontade de 
prorrogar o contrato coa solicitude presentada neste concello. En canto ao 
concello, consta no expediente informe xurídico, da policía local e da 
tesourería municipal, se ben o prazo atópase vencido para levar a cabo a 
prórroga, o non resolver o concello en prazo. Cando a prórroga non está 
prevista ou estando prevista o órgano de contratación non a acordara, o 
contrato extinguirase por cumprimento, de conformidade do artigo 222 
TRLCSP. En consecuencia, incúmprese este requisito para a prórroga, non 
pode prorrogarse un contrato xa vencido. 
(….) 
3.-Danse por reproducidas as consideracións feitas no informe de 
tesourería de data 09.08.2019 
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A vista de canto antecede debe darse cumprimento o indicado pola 
Tesoureira. 
4.-A continuidade da prestación do contrato pode acordarse por periodo 
máximo de seis meses por razóns de interese público e dando inicio o novo 
procedemento de adxudicación do contrato. Previsión contida na cláusula 4 
do PCAP a cal se transcribe “En caso de vencimiento normal del contrato, 
o anormal por su resolución o declaración de caducidad, para garantizar 
la continuidad del servicio, el órgano de contratación podrá acordar que el 
concesionario continúe en la gestión del servicio hasta que el nuevo 
adjudicatario se haga cargo del mismo o lo asuma directamente el 
Concello, hasta un plazo máximo de seis meses.” 
Consideracións legais e técncias 
1ª Dispón a cláusula 4ª do prego de cláusulas administrativas: 
4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE LA CONCESIÓN 
La gestión y explotación del servicio que se otorgan al concesionario, se 
desarrollará durante el plazo de los siguientes CINCO AÑOS a la fecha de 
iniciación de la prestación del servicio, circunstancia ésta que se hará 
constar mediante la suscripción del acta correspondiente, la cual se 
extenderá en el plazo fijado en la cláusula 16ª. El concesionario, con una 
antelación mínima de dos meses a la finalización del contrato o a la 
prórroga de que se trate, comunicará al Concello su voluntad de seguir 
gestionando el servicio. La prórroga o prórrogas se formalizarán 
expresamente y su duración total no podrá superar el plazo de DOS AÑOS. 
En caso de vencimiento normal del contrato, o anormal por su resolución o 
declaración de caducidad, para garantizar la continuidad del servicio, el 
órgano de contratación podrá acordar que el concesionario continúe en la 
gestión del servicio hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo del 
mismo o lo asuma directamente el Concello, hasta un plazo máximo de seis 
meses. 
2ª Logo de ver os informes de Tesourería, Secretaría e da Intervención, 
municipais. 
ACORDAMOS: 
1º Denegar a solicitude de prórroga instada por DORNIER S.A. con N.I.F. 
A-58369497, representada por don Carlos Alberto Baña Neira, con D.N.I. 
36062738-A, (R.E. núm. 2019000004654 de 26.04.2019 ). 
2º Acordar que o concesionario continúe na xestión do servizo ata que o 
novo adxudicatario fágase cargo do mesmo ou o asuma directamente o 
Concello, ata un prazo máximo de seis meses a contar dende o 14 de agosto 
do 2019." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para facer un pequeno histórico de todo 
o procedemento da formalización do contrato, baixo a modalidade de 
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concesión, da xestión do servizo público de ordenación e regulación do 
aparcamento de vehículos ( O.R.A ) e grúa municipal entre o Concello de O 
Barco e Dornier S.A., quedando reflectido dito procedemento na anterior 
proposta da Alcaldía. Di o concelleiro que o que se trae a Pleno é acordar a 
denegación da solicitude de prórroga instada por Dornier S.A. e acordar que 
continúe o concesionario durante seis meses dende o 14 de agosto de 2019 
para, durante ese período, poder redactar os novos pregos e poder sacar a 
concurso a nova adxudicación deste servizo.    
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez  
Feijóo, quen di que a cuestión é que efectivamente a prórroga non está 
activa nestes momentos, que dende o 14 de agosto xa non teñen contrato e 
que polo tanto, el considera que isto é unha estafa a todos e que a empresa 
debería saber que non poden cobrar dende o 14 de agosto porque non ten un 
contrato activo, que tamén os informes dos técnicos instan ou aconsellan ao 
Concello que incoe os expedientes que deriven en multas polas infraccións 
que comete esta empresa, e sería interesante que o fixese, que está de acordo 
con que non se lle prorrogue porque basicamente non fixeron nada máis que 
incumprir sistematicamente o contrato e que dende o seu Grupo piden que 
en vez de facer outra concesión se faga a remunicipalización do servizo 
ORA.   
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que o voceiro do PSOE falou dunha forma moi xeral pero que hai 
que dicir que esa empresa aparte de facer a solicitude da prórroga debe o 
canon do ano 2015 e do ano 2018, que son máis de 20.000€, que pensa que 
o Concello deixou de cumprir coas súas funcións e que non é a primeira vez, 
pois xa pasou na piscina e no cine, que parece que todos os contratos que 
ultimamente fai o Concello se incumpren, que non sabe se estes 
incumprimentos se debe a que non hai un control constante dos contratos 
das concesións externalizadas do Concello. O concelleiro engade que tamén 
propón a remunicipalización da zona azul cun dobre sistema aparcamento 
gratuíto ligado aos vehículos que pagan o IVTM e non para os que non o 
pagan, mediante un sistema de control horario sería gratuíto o aparcamento 
durante unha hora, dúas, etc., que iso sería a valorar, que eles propoñen que 
xa se empece que non se faga unha prórroga, que o Concello faga un estudo 
e que mentres tanto que non se cobre aos veciños o aparcamento. Di o 
concelleiro que o aparcamento é un problema grave e que eles piden ese 
dobre sistema, a zona azul para a xente que non teña o coche rexistrado no 
concello do Barco e para os que paguen o imposto de circulación un sistema 
de control horario que rexe en moitas cidades como por exemplo en Roma, 
onde os veciños teñen dereito a aparcar tres horas sen cambiar o coche, 
tamén en Pamplona rexe este sistema e que iso repercutiría en maiores 
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ventas do comercio, quen  podería competir coas zonas comerciais onde non 
se cobra. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que subscriben en gran parte o dito 
polos compañeiros do Grupo Mixto e que están de acordo coa denegación 
que se lle fai á empresa, pero que ademais diso o seu Grupo cre que se pon 
de manifesto claramente unha mala xestión na tramitación deste asunto, que 
se a empresa solicitou en tempo e forma a prórroga non debería de haber 
ningún impedimento para que se cumpriran todos os requisitos para iso, que 
polo que se desprende do informe de Intervención cando constata entre 
outras cousas  a existencia de posibles irregularidades nos ingresos 
efectivamente recadados, dado que durante a execución do contrato, o 
contratista non presentou ante o concello, tal e como exixe a cláusula 3º do 
prego de cláusulas administrativas, as contas correspondentes a cada un dos 
exercicios de desenvolvemento da xestión do servizo, non se pode estar 
sempre botando as culpas aos funcionarios, á Lei de Contratos ou a quen se 
nos ocorre en cada momento, que con este servizo non podía estar pasando 
isto de novo despois dos problemas que houbo fai uns anos, que é por iso 
polo que o seu Grupo provócalle desconfianza votar a favor, que é como  
ratificar que é normal que as cousas se fagan mal. Di o concelleiro que 
quere recordar que o seu Grupo no seu día propuxo outro sistema distinto ao 
da ORA, que habería que pensar en cambialo ou eliminalo, que os 
habitantes do Barco pagaron contribucións especiais para pavimentar, IBI, 
vaos,  etc. e ademais pagan por aparcar, que cre que hai que empezar a 
proxectar e construír verdadeiros aparcamentos subterráneos en espazos 
públicos existentes, como xa propuxeron para o Plan de Mobilidade 
Sostible, sen ter que esperar aos convenios dos solares que hoxe están sen 
edificar. 
 
Fai uso da  palabra o señor alcalde para dicir que el normalmente escúdase 
pouco na Lei de Contratos, aínda que é un clamor os problemas que está 
xerando a Lei de Contratos, que non ten por norma falar dos funcionarios, 
son máis ben os membros da oposición, que cando ven informes 
desfavorables alaban o traballo dos funcionarios e cando é favorable non se 
di nada, que a empresa presentou o escrito en prazo e se lle contestou cando 
se fixo o expediente, que este tema o levaba o anterior Tesoureiro e dende 
que marchou houbo tres tesoureiros e evidentemente viñan a facer as cousas 
máis urxentes e loxicamente o alcalde non ten que estar pendente destas 
cousas, que os actuais técnicos fixeron un estudio pormenorizado desa 
petición de prórroga e viron que efectivamente o ano 2015 non pagou e 
iniciouse expediente a ver si houbo ou non superávit nese ano, e que tamén 
houbo outra anualidade na que á vista das contas presentadas pedíronlle 
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máis documentación, e que ó final pasou o tempo e xa estaba fóra de prazo 
para resolver a prórroga, que a solución dende o punto de vista do equipo de 
goberno é que continúe prestando o servizo e que se saque de novo a 
concurso. Prosegue no exercicio da palabra o señor alcalde dicindo que na 
Comisión de Facenda comprometeuse a facer un estudo rigoroso, 
pormenorizado, con tempo para ver outras alternativas, que a realidade é 
que a maioría das cidades españolas teñan zona hora, e que no Barco é das 
máis baratas de España e por riba pódense anular as sancións por non ter 
resgardo cunha pequena cantidade, cousa que non pasa en ningunha outra 
cidade, que ademais este sistema resolveu os problemas de aparcamento que 
había no Barco, polo que o sistema funciona e que cando se di que hai que 
remunicipalizar o servizo pode ser unha solución pero hai que ver canto 
custa posto que a única alternativa para vixiar sería a Policía Local o que 
implicaría aumento da Policía Local, pois agora o Concello non pode crear 
prazas para vixiantes do aparcamento, que todo iso haberá que valoralo e 
xustificalo, aínda que non está nin para seis meses nin para un ano pois si se 
dedica o tempo a ese asunto, habería que paralizar outros temas que tamén 
son importantes, e que ademais o que funciona ben, como é o sistema da 
ORA, entende que debe de continuar, aínda que segue o compromiso, como 
xa dixo, do equipo de Goberno sobre ese estudo e análise sobre. Prosegue o 
alcalde dicindo que en relación con que estean exentos de pago os veciños 
que pagan o IVTM, xa nalgunha ocasión se quixo facer a veciños 
bonificacións para acceder a determinados servizos municipais e os 
informes que sempre se recibiron era de ilegalidade da bonificación 
proposta, é dicir, que esas cousas quedan ben pero que despois hai que 
cotexalas coa legalidade, que ó final a verdade é que había un problema de 
aparcamento no Barco e púxose a zona ORA  e non solo funcionou senón 
que houbo que amplialo a outras rúas porque houbo peticións. Remata 
dicindo o señor alcalde que neste momento sería crear un problema onde 
non o hai e que se vai sacar a concurso de novo o servizo da ORA, que xa 
están preparando o  prego o TAX, o Arquitecto e a Tesoureira e que espera 
que acaben canto antes para adxudicar o servizo a unha nova empresa e esta 
deixará de prestar o servizo.               
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro García Yáñez quen fai uso da quenda 
para dicir que o alcalde se escuda en que hai que ter dous ou tres 
traballadores para supervisar unha remunicipalización pero que ese non é un 
problema xa que tamén se pagan 95.000€ para que funcione a piscina a 
maiores dos ingresos que van a ter por entrada, ou o cine que se lle paga un 
canon anual e tamén se paga parte do Conservatorio, que todo iso como o 
aparcamento é parte dos servizos que se prestan aos veciños e que dicir que 
vai a estudar outras posibilidades cando xa está facendo os pregos para sacar 
a concurso non é de recibo e que pensa que o sistema actual foi beneficioso 
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no seu día pero que se pode corrixir no sentido de que os veciños sexan máis 
conscientes do papel que representa o aparcadoiro, e se o Alcalde pon un 
sistema ligado a xente que paga o IVTM significará que vai ter uns ingresos 
maiores, porque hai unha gran cantidade de vehículos que os seus donos 
viven no Barco e pagan en Carballeda ou en Vilamartín o IVTM porque é 
máis barato, e iso non se pode negar, que ese sistema podía ser unha base 
sólida para pagar dous ou tres traballadores e non ter que levalo soamente o 
Concello senón que pode ser unha empresa mixta e que propón que se 
estude esa posibilidade e que non se pode transixir cunha empresa que é 
debedora, pois unha cláusula do contrato di que se non cumpre se lle pode 
quitar o servizo ipso facto e se xa non cumpriu no ano 2015, que non pagou 
nada, e no ano 2018 hai problemas para cobrar, pois non se lle pode 
prorrogar por riba seis meses, que é mellor que os veciños aparquen onde 
queiran, que hai que facer un estudo en serio e cando se teñan todos os datos 
se ten que licitarse pois que se saque a concurso ou remunicipalicer ou se 
faga unha empresa mixta. Remata dicindo o señor concelleiro que cre que o 
sistema que el propón, ao que se están cambiando moitas cidades, sería 
beneficioso para o comercio local pois os comerciantes son os primeiros 
implicados en que funcione o sistema da ORA. 
 
Pregunta o señor Vilasánchez Feijóo se o Concello vai a incoar algún tipo 
de expediente polas irregularidades que cometeu a empresa, que segundo os 
técnicos poderían derivar en multas de entre 10.001 e 30.000€, ou se o 
Concello vai a esquecerse e, pregunta tamén o concelleiro, se mentres non 
apareza ningún novo contrato farán un contrato retroactivo ou van a seguir 
permitindo isto porque sen contrato retroactivo isto é unha estafa e que 
quere que lle conteste a esas preguntas, e tamén di que eles están pola 
remunicipalización aínda que haxa que poñer doce policías municipais. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro Crespo Díaz quen fai uso dela para 
dicir que hai moito traballo que facer e que non se dá feito, pero que cando 
se dan casos así hai outras administracións as que se lle pode pedir axuda. 
 
Fai uso da palabra o alcalde  quen di que os propios pregos contemplan a 
posibilidade de que cando se remate o contrato poda seguir en precario a 
empresa, que, por outra banda, o ano 2018 págase no 2019 e é normalmente 
o Concello quen despois de presentar a contabilidade lle reclama a parte 
correspondente, que non sabe si xa se lle reclamou e non pagou, que o máis 
probable é que o ano 2018 estea en período de pago e sexa o Concello quen 
teña que enviarlle unha carta para que ingrese a cantidade correspondente, 
como fai co Concello outras administracións que non se lle ingresa ata que 
non o comunican,  como por exemplo o canon que paga o Concello do 
Barco pola canceira comarcal que non se paga ata que non chega un escrito 
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coa cantidade a ingresar e que en relación á creación dunha empresa mixta, 
como se dixo, habería que estudialo pero que coa lei de sostibilidade 
prohibíronse a creación de empresas mixtas a todos os concellos, 
especialmente aos menores de 20.000 habitantes polo que probablemente 
sexa inviable, pero aínda así para o caso de que se cree unha empresa mixta 
podería ter o Concello o 51% e o resto un particular, polo que o servizo 
quedaría externalizado e o Concello tivo por obxectivo neste servizo máis 
que os beneficios económicos un prezo baixo para os usuarios que permitira 
que os veciños e fundamentalmente os que veñen de fóra que tiveran resolto 
o problema de aparcar e que creáronse paralelamente aparcamentos 
alternativos, que como se ve están completos todos os días, e evidentemente 
vaise seguir nesa liña, como queda posto de manifesto no Plan de 
Mobilidade, creando máis aparcamentos disuasorios ou alternativos onde a 
xente poida deixar o coche porque no Barco dende calquera dos 
aparcamentos actuais en ningún caso hai que camiñar máis aló de 500 
metros para ir onde se queira ir, e quen non queira pagar ten eses 
aparcamentos, e por iso o equipo de Goberno mantén a proposta que foi a 
Comisión e que ven ao Pleno. 
 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández) e sete en contra (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), adopta o 
seguinte acordo: 
 

1º Denegar a solicitude de prórroga instada por DORNIER S.A. con 
N.I.F. A-58369497, representada por don Carlos Alberto Baña Neira, 
con D.N.I. 36062738-A, (R.E. núm. 2019000004654 de 26.04.2019 ). 
 

2º Acordar que o concesionario continúe na xestión do servizo ata que o 
novo adxudicatario fágase cargo do mesmo ou o asuma directamente o 
Concello, ata un prazo máximo de seis meses a contar dende o 14 de 
agosto do 2019. 
              
 
   
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
1º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 
862/2019 ata a número 1072/2019 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de datas 5, 12 e 24 de xullo de 2019; 1, 8, 22 e 29 de agosto de 
2019; 6 e 26 de setembro de 2019 e 10, 17 e 24 de outubro de 2019 
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A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
862/2019 ata a núm. 1072/2019 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
datas 5, 12 e 24 de xullo de 2019; 1, 8, 22 e 29 de agosto de 2019; 6 e 26 de 
setembro de 2019 e 10, 17 e 24 de outubro de 2019.  
 
O concelleiro señor García Yáñez fai uso da palabra para dicir que tivo 
dificultades co programa informático e non sabe o número que ten unha 
resolución relativa ao cine, que segundo leu na resolución a empresa 
Supernova, que se encarga do cine, deixou de botar cine o segundo ano e 
debe a cantidade de 8.148€, que cre que son da cota de entrada, o canon do 
contrato, e pregunta si o Concello vai a reclamarlle ese diñeiro e aparte por 
incumprimento do contrato algunha reclamación de tipo económico. 
 
Di o señor Alcalde que a Concelleira de Cultura xa o explicou na Comisión 
informativa, que o Concello ten que cumprir os trámites, ten que cumprir  a 
legalidade, que hai dúas cuestións, por unha banda o Concello ten que 
pagarlle, segundo o contrato, unha cantidade todos os meses polos gastos 
que xera o cine e por outra banda ía a concurso o canon que lle entregaba a 
empresa ao Concello por cada entrada que vendía, que o Concello cumpriu 
estritamente coas súas obrigas, pois estamos ao día no pago de facturas, e 
cando estaban esas facturas xa pagadas reclamámoslle a parte 
correspondente que nos tiña que ingresar, que isto coincidiu co inicio de 
setembro e el tiña que empezar a dar cine despois das festas do Cristo e 
durante dúas semanas foi difícil contactar con el, que cando se falou dixo 
que non estaba de acordo, que non era o que el pensaba, e que se lle dixo 
que se ía a facer cumprir a Lei, que o contratissta presentou un escrito no 
Concello onde dicía que quería deixar o contrato así sen máis e pasouse o 
escrito a Secretaría para iniciar o expediente de rescisión de contrato, que é 
o único que procede ante un incumprimento grave das cláusulas do mesmo, 
que o día 12 deste mes remata o prazo de alegacións, que entende que 
alegará, que o que se lle pediu foi que pague a cantidade que debe, outra 
cantidade máis ou menos igual polo que se deixaría de percibir nesta 
anualidade ao non ter cine e a incautación da garantía que depositou no seu 
día e que para o caso de que alegue remitiríase todo o expediente ao 
Consello Consultivo, quen é quen ditamina, e que si se cumpre co que di ese 
ditame non habería problema en gañar nun posible contencioso, que na 
Comisión o outro día se falou que hai que barallar se é máis importante para 
os veciños darlles cine ou non darlles cine e intentar reclamarlle a esta 
empresa outros oito ou dez mil euros e que entenden que é moito máis 
importante para os veciños darlle cine, pero no momento de darlle cine non 
se pode reclamar as perdas do beneficio que se pensaba obter, que esa é 
unha decisión que se toma de cara aos intereses dos veciños, pero que en 
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calquera caso se lle vai a reclamar a débeda e loxicamente a incautación da 
garantía, que todo isto continúa porque estes procesos solen ser longos, que 
o Concello comezará a dar cine esquecendo a posible reclamación, que 
todas as administracións ven que practicamente a Lei está para que os 
concursos salgan indo á mellor oferta económica e iso é unha perda 
tremenda para as administracións porque esas regras prexudícanas 
gravemente, que antes había un contrato negociado no que se invitaba a 
todas as empresas da Comarca e había unha negociación e sempre había 
unha baixa e ó final os cartos quedaban na Comarca, ademais que esa 
empresa responsabilizábase dos seus erros ao ser de aquí e nunca houbo 
ningún problema e agora é moi complicado cunha empresa da zona se faga 
cargo dunha actuación dese tipo, que en relación ao tema que se está a tratar, 
o tema do cine, o Concello no plan económico financeiro e no estudo 
económico que fixo non mentiu nin ocultou nada, os datos que se puxeron 
respondían literalmente á realidade e que o ano pasado non se tivo 
problemas coa empresa, que fixo unha boa programación, aínda que despois 
diminuíu de forma substancial a asistencia de público e entón a empresa 
debería de ter falado co Concello en xuño, expoñendo o problema para 
poder chegar a un acordo, pero a empresa non o fixo así dando a calada por 
resposta.      
 
Di o señor  García Yáñez que en resumo non se lle vai a dar o cine deste ano 
a mesma empresa. 
 
Di o señor Alcalde que si se lle rescinde o contrato evidentemente non 
poderá volver a presentarse. 
 
Di o  señor  García Yáñez que é o revés da O.R.A. 
 
Di o señor Alcalde que cando sexa o concurso en calquera caso estarase ao 
que diga a Lei. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que estivo na Comisión Informativa de Cultura 
pero que hai algunhas cuestións que non lle quedaron claras, que unha delas 
é sobre o tema da baixa temeraria, que pensa que existe esa figura, que 
cando alguén fai unha oferta que a todas luces vai resultar de imposible ou 
moi difícil cumprimento pregunta se non é posible denegarlle o contrato por 
esa razón e que o pregunta porque con todo o que se lle explicou alí 
realmente daba a sensación de que dende o principio se sospeitaba este 
desenlace.  
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Di o señor Alcalde que tanto el como a Concelleira de Cultura entendían 
que ir máis aló dun 20 ou un 30 por cento de baixa era moi complicado 
defender despois os números, porque a entrada eran 5€, IVE incluído, e á 
distribuidora había que pagarlle máis ou menos o 50% das entradas, polo 
que son 2,50€, e despois hai que pagar o imposto de autores, o IVE, aos 
traballadores e por ultimo ao Concello, por iso non saían as contas, que el ao 
remate do concurso puxo isto en coñecemento da empresa adxudicataria e 
respecto da baixa temeraria nas obras é unha operación matemática que por 
exemplo o Concello do Barco traballa co programa informático que ten a 
Deputación da Coruña, e nel métense o nome das empresas, o prezo da obra 
e o que oferta cada empresa e automaticamente sinala as que están en baixa 
temeraria, aínda que con dúas empresas é complicado, que el sería partidario 
de facer unha selección pero non é posible, que cando el falou coa empresa 
esta lle deu unha serie de explicacións  e que durante o primeiro ano do 
servizo non houbo ningún problema.  
 
Di a señora  Aguado García que xa que, como di o señor alcalde, e está de 
acordo, a empresa xa en xuño debería de manifestar a situación na que se 
atopaba, tamén no mes de setembro polo menos debería de haberse 
comunicado ao resto da Corporación a situación na que se atopaba o tema 
do cine. 
 
Di o  señor  García Yáñez que non deu ningún problema excepto pagar, que 
é o importante.      
 
Di o señor Alcalde que tamén hai que dicir que o Concello tiña a obriga de 
que ó pasar o mes había que pagarlle os mil setecentos euros e xusto despois 
de pagarlle os mil setecentos euros había que facer a liquidación co que tiña 
el que ingresar e co retraso que había non se fixo ata finais do mes de xullo, 
é dicir, que o Concello tampouco cumpriu coas súas obrigas.   
 
 
2º Dación de conta das sentenzas recibidas nos procedementos: 
433/2019, 514/2019, 356/2019, 515/2019, 498/2019 e 87/2019. Expediente 
2019SEC000000173 
 

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos procedementos 433/2019, 
514/2019, 356/2019, 515/2019, 498/2019 e 87/2019 cuxa documentación 
estivo a disposición dos concelleiros. 
 
Fai uso da palabra  o señor García Yáñez para dicir que hai seis sentenzas e 
todas son do mesmo, reclamacións dos traballadores do GES, e todas contra 
o Concello, é dicir perdidas polo Concello, que este é un problema que se 
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leva arrastrando dende fai máis de catro años e que a súa primeira 
intervención que fixo no Pleno foi sobre a necesidade de firmar un convenio 
onde se integrara toda esta xente en boas condicións e que hoxe segue 
habendo sentenzas e pregunta como está o convenio para integrar a toda esta 
xente sen que teñan que recorrer constantemente ao Xulgado do Social. 
 
O señor Alcalde que aquí pídese que se remunicipalicen servizos do 
Concello pero que despois cando se está a facer lévanos a recibir sentenzas 
desfavorables, como por exemplo o de traballadora indefinida a unha 
traballadora de axuda a domicilio, que reclama e ten dereito, que o Concello 
xa nin se presenta no Xulgado porque ó final vanlle a dicir que é indefinida, 
pois estase prestando un servizo onde tecnicamente cada vez que se amplía 
unha praza hai un informe desfavorable e segundo a Lei non se pode 
contratar pero que se contrata porque hai que prestar ese servizo, pero que si 
se estivera externalizado o servizo tamén habería un informe desfavorable, 
que a meirande parte dos Concellos de Galicia teñen externalizada a axuda a 
domicilio pero non poden pasarse do número de horas que en principio 
sacan a concurso, que cando a Xunta aumentou o número de horas houbo 
Concellos que non puideron prestar ese servizo, porque había un informe 
desfavorable ao ter contratada unha cantidade de horas e non podían 
contratar máis porque iso era ilegal, por iso tiveron que estar varios meses 
sen prestar o servizo ata que fixeron un novo concurso e teñen dous 
concursos un para unhas horas e outro para outras horas porque o servizo 
hai que prestalo. Di o Alcalde que está esperando, como así se comprometeu 
varias veces no Pleno, en canto poda a sacar a concurso as prazas dos postos 
declarados indefinidos. En relación cos GES di que xa están incluídos na 
RPT do Concello que se está a facer, aínda que dos GES hai que falar moito 
que o próximo mércores ten unha reunión en Santiago con todos os alcaldes,  
pois os Concellos están pagando por convenio e ó final non se sabe si eses 
incrementos os terá que asumir os 25 Concellos que prestan o servizo, cando 
é un servizo que se presta a toda a Comunidade galega e que á Consellería 
xa se lle manifestou que os GES é un bo servizo que se presta pero que hai 
que asumir os costes, que si, por exemplo, a Xunta aporta o 52,5%, as 
Deputacións  o 37,5% e os Concellos o 7,5% é esa a porcentaxe da 
cantidade final de cada Concello, que si hai que subirlle o soldo, o ano 
pasado foi o 2,5%, pois todos teñen que subir a aportación o 2,5% non 
soamente o Concello, porque senón ó final os Concellos asumen o 20%. 
Remata dicindo o señor alcalde que o servizo é necesario pero que non é 
competencia municipal para os Concellos de menos de 20.000 habitantes e 
que cando se asinou o Convenio xa se sabía que ía a haber problemas deste 
tipo.   
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O  señor  García Yáñez fai uso da palabra para dicir que no Convenio 
queríase quitar a cláusula onde o traballador opta ao despido ou ao reingreso 
no posto de traballo, que iso está condicionando que non se asine o 
Convenio. 
 
Di o señor Alcalde que non que iso non é así, que o documento sen iso xa o 
teñen os traballadores, que el ten que defender os intereses de todos e o 
defender os intereses do Concello defende os intereses de todos os veciños. 
 
Di o señor  García Yáñez que tamén dos traballadores que traballan para os 
veciños. 
 
Di o señor Alcalde que tamén, pero que de todos, que aos traballadores hai 
que darlles o que manda a Lei pero que tamén ten que defender aos veciños. 
 
   
3º Rogos e preguntas 
 

Pide a palabra o señor Vilasánchez Feijóo quen, unha vez concedida, 
pregunta si é do Concello a estrada de Veigamuíños xa que á altura da rúa 
do Couto onte caeu un coche e que aínda que sexa da Deputación os coches 
que caen son dos barquenses e quere saber se hai algunha forma de evitar 
iso. 
 
O alcalde di que se mandou un escrito nese sentido e pedíronnos que 
mandaramos uns planos e que cre que xa se enviaron e ao non ser a estrada 
do Concello non se pode arranxar polo Concello, que aí fixéronse xa moitas 
obras en colaboración coa Deputación, como as beirarrúas que van dende a 
avenida de Eulogio Fernández ata as escolas, que nun momento 
determinado a Deputación dixo que ía facer as beirarrúas de Veigamuíños á 
Proba e incluso fixeron un proxecto que levaba beirarrúas e dende o 
Concello se lle solucionou o problema da cesión de terreos para facer a obra, 
que a condición era que se se facía a obra desa estrada e quedaba en 
perfectas condicións o Concello aceptaba a estrada e que esa obra custaba 
moito e presentóuselle outra alternativa, que era non facer as beirarrúas 
como tal e deixar un espazo por onde os peóns puideran ir e vir con 
seguridade, que baixou o orzamento pero que tampouco se fixo a obra e que 
cada catro anos sempre se tiñan promesas de que se ía a facer esa estrada 
pero non se fixeron, aínda que houbo un pequeno proxecto de 60.000€ nos 
Plans Provinciais da Deputación que se gastaron en botar aglomerado, que 
non sabe si este ano haberá unha partida para esa zona.   
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O señor Vilasánchez Feijóo di que non fala das beirarrúas, que alí hai un 
tremendo buraco onde caen os coches. 
 
O señor alcalde di que a Deputación terá que poñer algo que protexa que os 
coches non caian a ese oco, que ademais non pode taparse porque é un 
acceso, que non pode obrigar á Deputación a que arranxe iso e que dende 
logo o Concello non o vai facer, porque ó final terminará o Concello 
facendo as estradas da Xunta ou de Fomento, que iso non pode ser, que cada 
un ten que facer o seu, que con 48.000€ que dan no ano no Planes 
Provinciais non pretenderán que por riba se lles fagan as estradas. 
 
Pide a palabra o señor González Rodríguez e di que a rúa onde caeu o coche 
non é da Deputación senón que é do pobo, que é onde se desvía e vai para O 
Buraco e para o outro lado. 
 
Di o señor Alcalde que si nesa conexión houbera unha bionda na estrada, 
porque se supón que a estrada non é soamente o asfalto se non que é de casa 
a casa e o oco está á altura da casa, e si aí houbera unha L con bionda ata a 
parede da casa evidentemente non caería o coche, e que cando se lle manda 
un escrito á Deputación normalmente responde e que está seguro de que en 
breve haberá unha resposta, que as cousas levan tempo, que en calquera 
caso falará mañá co Enxeñeiro para recordarlle isto.       
 
Pide a palabra o señor Melo García e di que no Pleno de setembro fixo 
unhas preguntas que lle trasladaron os veciños de Raxoá e que parece ser 
que pasados dous meses aínda seguen na mesma, que entón volve a ler as 
preguntas que lle fan e di que este veciño de Raxoá segue preguntándose 
despois de dous meses que se fixo a consulta a este Pleno sobre as dúas 
formigoneiras e un palet que ocupan un espazo público na aldea de Raxoá e 
despois de haber interposto a solicitude por rexistro da retirada de ditos 
palets o 24 de xuño de 2014, o 5/01/2015 vólveselle a preguntar por correo 
electrónico ao arquitecto e sobre esa solicitude dá o silencio por resposta e 
que ese veciño se persoa para falar co arquitecto para interesarse por dita 
solicitude o cal lle notifica verbalmente que xa se realizou un informe e se 
pasou ao organismo correspondente. Prosegue o sr. concelleiro dicido que 
anos despois seguen igual e que por todo isto vese unha clara desidia e 
abandono por parte desta administración municipal un tanto esaxerada, e é 
polo que nos preguntamos se hai intereses para que todo isto non se leve a 
cabo, se existen por parte desta administración veciños de primeira e 
veciños de segunda e que o veciño e el esperan e desexan que en breve se 
tomen as medidas oportunas tal e como se realizarían en calquera das rúas 
do Barco. Di o concelleiro que o veciño prosegue dicindo que con respecto 
ao forno rehabilitado na aldea hai poucos veciños pero non se levan mal  
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como así o reflexa na acta do Pleno de setembro, pero que si hai veciños que 
reclaman unha chave do forno que lles pertence por dereito de antigüidade, 
que o referido forno ten máis de 100 anos que xa foi rehabilitado no ano 63 
por dous veciños da aldea, sen ningunha axuda por parte de ningunha 
administración e que durante máis dun século este pobo viña desfrutando 
dos servizos que lle brindaba o forno e que parece ser que alguén está 
reclamando a titularidade dun ben público rehabilitado con diñeiro público e 
que leva pertencendo á Aldea de Raxoá máis de 100 anos e que por este 
motivo é que o Concello está retrasando todo isto para ver si os veciños 
abandonan por aburrimento e pasa un ben público a ser un ben privativo e 
que outra vez volvémonos a encontrar coa palabra "Desidia".  
Prosegue facendo uso da palabra o concelleiro sr. Melo García dicindo que 
existe un escrito pasado por rexistro o día 4 de novembro de 2015 segundo o 
cal un veciño do lugar de Raxoá neste Municipio declara que no lugar de 
Raxoá nº 7 (referencia catastral 002406300PG69H001DY) existe un forno 
comunal, que o forno, segundo os seus propios recordos e as referencias dos 
habitantes máis anciáns  e os seus antepasados, estaba situado xunto á fonte 
do pobo e foi sempre de uso e goce comunal de todos os veciños, que 
descoñece a data da súa construción, dado que os seus avós xa comentaban 
que existía na súa infancia, que o forno foi restaurado no ano 1963, no que 
se substituíu o forno interior de barro por un cuberto de ladrillos refractarios 
e que a rehabilitación foi realizada por un veciño do pobo, Antonio Prieto 
Paradelo e que ten coñecemento de que se firmou un contrato de cesión 
temporal do uso de dito forno entre o/a titular da parcela 208, nunha parte da 
cal sitúase o inmoble do forno, e ese Concello por un período de 25 anos, 
finalizado o cal a propiedade do forno reverte no citado titular da parcela 
208, que dado que o forno sempre foi -ata onde ten coñecemento- de uso 
comunal e dado o tempo transcorrido, suponse que tamén a propiedade, 
deberían figurar como propietarios ben o pobo de Raxoá (comunal) ben o 
Concello de O Barco ao tratarse dun ben público e que, polo tanto, entende 
que un particular non pode facer cesión dun ben que non lle corresponde, e 
pola súa parte o Concello non pode realizar tampouco a cesión da 
propiedade de ben público ou comunal sen haber realizado os trámites 
correspondentes, entre os cales debe figurar obrigatoriamente comunicar e 
dar audiencia aos interesados, neste caso todos os veciños do lugar de Raxoá 
e que aporta como proba e testemuño as declaracións dos veciños e/ou 
propietarios de bens no referido lugar de Raxoá maiores de 70 anos, as cales 
acompañan o escrito polo que solicita que se instrúa o correspondente 
expediente de investigación co fin de que se determine a titularidade e uso 
do forno con referencia catastral 02406300PG69H001DY, situado no lugar 
de Raxoá nº 7. 
Di o concelleiro que a día de hoxe seguimos sen ter ningunha contestación e 
información ao respecto. 
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Di o señor Alcalde que o reproducido polo concelleiro é máis unha Moción, 
que unha pregunta ou rogo, que en calquera caso que non se preocupe 
porque non se van a necesitar 100 anos para responder, que mañá intentará 
falar cos técnicos e preguntarlle polas entrevistas que di que tiveron os 
veciños con eles, que el despois da pregunta que fixo no Pleno de setembro 
trasladoulla aos técnicos para que se tomaran as medidas e, polo que se ve, 
aínda non se tomaron, que igual por isto hai que empezar a prohibir que nos 
pobos os cans anden soltos, que non hai ningunha aldea de ningún Concello 
no que algún veciño non teñan algo na rúa, que igual se entra nalgún tema 
complexo e prohíbese todo como se fora o Malecón e o final créanse 
problemas onde non os había, aínda que en calquera caso iso está aí porque 
el o viu cando pasou por alí e que hai que miralo. 
 
Di o señor Melo García que leva seis ou sete anos a formigoneira alí e que 
súa pregunta sería si o alcalde se compromete a ter resolto este problema 
antes do Pleno do mes de decembro. 
 
Di o señor Alcalde que o intentará pero que se hai que facer un expediente  
leva o seu tempo por toda a tramitación que conleva, aínda que vai a intentar 
conseguir ese obxectivo para o Pleno de decembro.  
 
Pregunta o señor  Melo García que responde en relación co asunto do forno. 
 
Di o señor Alcalde que esa obra cando se fixo non a rematou o Obradoiro de 
emprego, aínda que el pensou que si que estaba todo rematado, que alí se 
fixo un edificio espectacular, que non hai en ningún sitio, pero que despois 
aos técnicos se lle esqueceu facer o máis importante que era arranxar o 
forno, que entón el chegou mais ou menos a un acordo, probablemente ese 
forno é grandísimo para tan pouca xente porque para quentalo fai falla un 
tractor de leña, e entón o acordo a que se chegou é de retirar todo aquelo e 
poñer un forno pequeno para que dea solución aos poucos veciños que hai, 
que unha vez que se faga iso todos os problemas do forno desapareceran. 
 
Concédeselle a palabra ao señor Crespo Díaz quen pregunta si hai 
pingueiras no pavillón municipal.  
 
Contéstalle o Concelleiro Delegado de Deportes, o señor Alonso Araujo, 
que o pavillón de Calabagueiros, pola información que ten, fíxose fai uns 35 
anos, que a cuberta é de chapa simple que tiña dous lucernarios de 
policarbonato e que, como xa pasara nalgunha outra ocasión que houbo que 
facer cambios, alá polo mes de xuño viñera unha tormenta de sarabia moi 
potente e traladara moitas das chapas de policarbonato, que cando o foi a ver 
co arquitecto chegaron á conclusión de cambiar toda a banda afectada desas 
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chapas, porque a outra xa se cambiara, e que o problema foi que se 
trouxeron as placas novas pero ó encastralas debaixo das metálicas os 
parafusos que suxeitan a cuberta da chapa movéronse e as xuntas de gomas 
quebráronse e que agora estase dobrando a chapa metálica da parte superior 
onde se moveron os parafusos, porque ademais esas chapas foron mal 
colocadas. Di o concelleiro que pasóuselle á aseguradora o tema dos danos 
da sarabia e pagou, segundo o informe técnico, 17.000€ e agora son 
30.000€, que nestes momentos estase esperando a que chegue o material que 
pediu o ferreiro que coloca as chapas para poder rematar co tema das 
pingueiras. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor Crespo Díaz e di que quere facer 
un rogo relativo os faros ou luminarias, que no parque infantil de patinaxe 
se ben hai faros suficientes hai unhas zonas de sombra, é dicir que hai faros 
moi xuntos e hai algunha zona pegada ás árbores que son zonas moi escuras, 
entón habendo faros no entorno moi abundantes e que por riba haxa ese 
espazo tan escuro pois igual sería conveniente colocalos doutro xeito. 
 
Di o señor Alcalde que pasarán por alí a miralo, sobre todo agora que non se 
podou e están as follas alí, que incluso poderíase poñer algún foco, que a 
verdade é que ninguén dixo nada nin el se decatou diso. 
 
Concédeselle a palabra a señora Aguado García quen di que quería saber si 
o Conselleiro de Sanidade se comprometera co señor alcalde fai unhas 
semanas para vir por aquí despois das eleccións ou cando se aprobasen os 
orzamentos, para explicar os investimentos que tiñan previstos no Hospital 
Comarcal e as solucións que se propoñían para os problemas que existen. 
 
Di o señor Alcalde que  esa conversación a tivo hoxe co Conselleiro que o 
chamou e que pensou que o chamaba polo tema da ronda de prensa que 
deron os voceiros, pero era por un convenio que aprobaron na Xunta que se 
asina entre a FEGAM e a Consellería de Sanidade polo tema de atención á 
drogodependencia, e que aproveitou para falarlle dese tema e o Conselleiro 
lle dixo que pensaba vir, que non puidera vir antes pola época de eleccións 
segundo dixo. O alcalde di que facía tempo que non falaba con el, que a 
conversación lle afeou a súa actuación cando mandou un documento ao 
Concello para modificar unha serie de ordenanzas e chegou antes a noticia á 
prensa que o documento ao Concello, que daquela chamáralle o Conselleiro 
por unha cuestión da FEGAMP e foi cando lle dixo que lle parecía unha 
deslealdade que pedira concretamente que se lle deixara de cobrar o IBI do 
Hospital a cambio dos investimentos que se ían a facer, e primeiro que o 
Concello non ten que modificar ningunha Ordenanza porque xa a ten, que se 
aprobaron hoxe seis bonificacións do ICIO para obras de interese social, 
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polo que pode presentar o proxecto para facer obras no Hospital que non se 
lle vai a cobrar nada como non se cobra a ninguén que fai cousas polo 
Concello e segundo que o do IBI pediuse un informe e hai que ver varias 
cuestións. Di o Alcalde que o primeiro que hai que ver cales son os 
investimentos que se van a facer no Hospital, non vaia a ser que o Concello 
deixe de cobrar o IBI para que non fagan os investimentos que precisa o 
Hospital, que ó final iso é o que ten que vir a explicar, e cando llo dixo 
comprometeuse a vir,  e que hai que vir a dar explicacións da situación na 
que se encontra a sanidade na Comarca de Valdeorras, que é a que interesa, 
que os problemas que ten O Barco hoxe son maiores, e que en iso cre que 
estarán todos de acordo, que os que se tiñan fai tres meses, e que non se van 
resolver porque veña o Conselleiro porque son problemas estruturais, de 
moito tempo non tomando medidas, pero polo menos que veñan a dar a cara 
e a explicar os investimentos, que a día de hoxe non se sabe que van a facer 
no Hospital e o que necesita o Hospital primeiramente son profesionais e 
que no Hospital xa non se programa nin se planifica nada, que non se pode 
seguir calados ante esta situación e que hai que tomar algunha medida.   
 
Di a señora Aguado García que a ela tamén lle gustaría que as cousas do 
Concello quedaran no Concello, que non lle gusta ter coñecemento das 
cousas do Concello pola prensa.  
  
Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 20:35 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 26 DE 
NOVEMBRO DE 2019 
 
  
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 26 de novembro de 2019, 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, 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 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asiste o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, non constando 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal, aínda que se xustifica 
a non asistencia de forma verbal pola Presidencia. 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García e concorre como 
interventora Dª  Ana Álvarez Blanco, ámbolos dous funcionarios no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría e da Intervención 
respectivamente, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 128/2018, de 16 
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de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, solicita que conste en acta as condolencias 
de toda a Corporación polo pasamento do pai da concelleira Dna. Sabina 
Aguado García. 
 
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o día 7 de 
novembro de 2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 7 de novembro de 2019, que se 
dá por lida, e ao non formularse observación algunha, a devandita acta 
resulta aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos dezaseis 
concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e 
Participación Cidadá de 18 de novembro de 2019 relativo á 
adxudicación do contrato de xestión de servizo público municipal da 
piscina climatizada: Expdte. 2019-SEC000000077 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e Participación Cidadá de 18 
de novembro de 2019, que literalmente di: 
 

“ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO 
PÚBLICO MÚNICIPAL DA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA DO 
BARCO DE  VALDEORRAS. (Expediente núm. 2019 SEC000000077). 
 

Antecedentes  
1 Elaborouse a memoria xustificativa do contrato polo órgano propoñente con data 
21.05.2019. Achegáronse os pregos reguladores da contratación e emitiuse informe 
xurídico pola Secretaría o día 05.07.2019. A fiscalización do expediente realizouse 
o 09.05.2019. 
 

2 Por acordo plenario, de data 18.07.2019, acordouse: 
 

“Primeiro: Aprobar o estudo de viabilidade económica para a explotación da 
piscina climatizada municipal do Concello do Barco de Valdeorras e o seu anexo 
(códigos de verificación electrónica na sede electrónica do Concello: 
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Segundo: Autorizar o gasto preciso para atender as posibles obrigas que se deriven 
deste contrato no exercicio 2019 por un importe de 333.333,33 euros con cargo á 
aplicación orzamentaria 340/227.99 e asumir o compromiso de dotar crédito 
axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 340/227.99 do correspondente 
orzamento dos exercicios seguintes ao 2019 nos que se atope vixente o contrato 
(2019 a 2024) para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato administrativo de 
concesión do servizo público municipal da piscina municipal climatizada do Barco 
de Valdeorras (Expediente núm. 2019 SEC000000077). 

 
Terceiro: Aprobar o expediente de contratación, os pregos de prescricións técnicas 
e os pregos de cláusulas administrativas particulares, memoria e demais contido do 
expediente para a adxudicación mediante procedemento aberto, tramitación 
ordinaria, oferta máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a 
adxudicación do contrato administrativo de concesión do servizo público 
municipal da piscina municipal climatizada do Barco de Valdeorras (Expediente 
núm. 2019 SEC000000077). 

 
Cuarto: Acordar a apertura do procedemento de adxudicación mediante a 
publicación do anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello, ao que 
se acompañará: 

 
1 Memoria xustificativa do contrato 
2 Estudo de viabilidade e anexo. 
3 Informe técnico de valoración do 17 de abril do 2019. 
4 Prego de prescricións técnicas. 
5 Prego de cláusulas administrativas con todos os seus anexos. 
6 Tarifas a pagar polos usuarios ao adxudicatario (Capítulo XIII da Ordenanza 
municipal reguladora do servizo: Prestacións patrimoniais de carácter público non 
tributario pola prestación do servizo en réxime de concesión de servizos). 
7 Acordo de aprobación do expediente. 

 
A presentación de proposicións e documentos, así como as notificacións e 
comunicacións entre o Órgano de Contratación e os interesados realizarase 
exclusivamente a través da plataforma MERCURIO, 
http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco. 

 
Quinto: Condiciónase o presente contrato á entrada en vigor da modificación do 
Regulamento de réxime interno da piscina climatizada do Barco de Valdeorras 
(B.O.P. de Ourense núm. 58 de 12 de marzo de 2010) cuxa aprobación inicial se 
realizou na sesión plenaria de 4 de xullo do 2019), que pasará a denominarse 
"Ordenanza reguladora do servizo público municipal da piscina climatizada do 
Concello do Barco de Valdeorras e do seu regulamento de réxime interno" e que 
contén as tarifas que pagarán os usuarios do servizo ao concesionario” 

 
3  Publicouse anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello do Barco 
de Valdeorras, aloxado na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia con data 
07.08.2019. 
 

4 Dentro do prazo establecido, concorreron á licitación as seguintes empresas: 
 

OFERTAS COMPLETAS 

GPA NIF Razón social Fecha de registro Acciones 

http://mercurio.altia.é/SLE_Internet/concelloobarco


 
 
 

 
 

4 
 

GPA68200071 B70396684 
CATIVOS GESTION 
EDUCATIVA, S.L. 

02/09/2019 
15:26 

 

    

GPA68200074 B70350111 
SOOM 
MANAGEMENT,S.L. 

02/09/2019 
21:38 

 

    

 
5  Procedeuse pola Mesa á apertura do sobre 1 ( DEUC ) dos licitadores que 
concorreron á licitación, con data 06.09.2019. A Mesa acordou requirir de emenda 
ao licitador CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. 
 

6 Procedeuse pola Mesa, en sesión de data 19.09.2019, a comprobar a emenda da 
documentación, verificando que se deu cumprimento ao requirido, admitindo a 
ambos licitadores ao procedemento. Nesta sesión, en acto público, procedeuse á 
apertura do sobre 2 “ documentación acreditativa dos criterios de adxudicación ”. 
 

As ofertas foron as seguintes: 
 

“CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. 
 

II. - Que siendo la aportación máxima anual al concesionario por parte del 
Ayuntamiento de 100.000 euros, se compromete a realizar dicho contrato 
con la aportación máxima anual de 95.000€ (NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS).  

 

III.- Que sobre el horario mínimo de apertura previsto en los pliegos 
técnicos se ofrece prestar el servicio en el siguiente horario a mayores:  
1) La apertura de lunes a viernes desde las 7:00 horas (ampliación de 1 
hora diaria de lunes a viernes).  
2) La apertura de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 (ampliación de 2 horas 
diarias de lunes a viernes).  

 

IV.- Que en relación con el programa de gestión telemática de plazas para 
las actividades gratuitas de los abonados ofrece la prestación del servicio 
cumpliendo los requisitos que señala el pliego administrativo y técnico 
mediante página web y app.  

 

V.- Que ofrece, a mayores de las mínimas exigidas por los pliegos 
administrativos y técnicos, las siguientes actividades gratuitas en exclusiva 
para abonados:  
 

Actividad  Número de 
grupos 

1 GAP  1 
2 AEROBIC  1 
3 TBC  1 
4 STEP  1 
5 STRETCHING  1 
6 ABDOMINALES EXPRESS  1 
7 BALANCE  1 

javascript:btnVerFichaOferta_Click(%20'B70396684',%20'3927~SLE~2019%20SEC000000077~P3201000A~B_ORG_001~B_DEPT_001~B70396684~02/09/2019%2015:26')
javascript:btnVerFichaOferta_Click(%20'B70396684',%20'3927~SLE~2019%20SEC000000077~P3201000A~B_ORG_001~B_DEPT_001~B70396684~02/09/2019%2015:26')
javascript:btnVerFichaOferta_Click(%20'B70350111',%20'3927~SLE~2019%20SEC000000077~P3201000A~B_ORG_001~B_DEPT_001~B70350111~02/09/2019%2021:38')
javascript:btnVerFichaOferta_Click(%20'B70350111',%20'3927~SLE~2019%20SEC000000077~P3201000A~B_ORG_001~B_DEPT_001~B70350111~02/09/2019%2021:38')
javascript:btnImprimirJustificante_Click( document.tabla2, true, 0 )
javascript:btnAccesoROLECE_html( document.tabla2, true, 0 )
javascript:btnImprimirJustificante_Click( document.tabla2, true, 1 )
javascript:btnAccesoROLECE_html( document.tabla2, true, 1 )
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8 HIIT  1 
9 FUNCTIONAL BOXING  1 
10 COMBAT  1 
11 HIPOPRESIVOS  1 
12 TONO  1 
 

VI.- Que oferta el siguiente número de grupos a mayores sobre los 
mínimos exigidos en los pliegos administrativos y técnicos para las 
actividades obligatorias y gratuitas en exclusiva para abonados:  
 
Actividad Nº de grupos 

mínimos 
Nº de grupos 
ofertados  
sobre el mínimo 
establecido 

Nº de usuarios 
mínimos por 
grupo 

Spining 6 4 12 
Aquagym 3 1 15 
Pilates 1 1 15 
Gimnasia de 
mantenimiento 

2 4 15 

 
SOOM MANAGEMENT,S.L. 
   

II. - Que siendo la aportación máxima anual al concesionario por parte del 
Ayuntamiento de 100.000 euros, se compromete a realizar dicho contrato 
con la aportación máxima anual de 95.000.-€ (noventa y cinco mil euros).  

 

III.- Que sobre el horario mínimo de apertura previsto en los pliegos 
técnicos se ofrece prestar el servicio en el siguiente horario a mayores:  
a) Por la apertura de lunes a viernes desde las 7:00 horas: ampliación de 1 
hora diaria de lunes a viernes. 
c) Por cada hora de apertura al público de las instalaciones a mayores del 
horario previsto como mínimo todos los domingos y festivos: ampliación 
de 1 hora.  
d) Por cada hora de apertura al público de las instalaciones a mayores del 
horario previsto como mínimo todos los sábados: ampliación de 1 hora.  

 

IV.- Que en relación con el programa de gestión telemática de plazas para 
las actividades gratuitas de los abonados ofrece la prestación del servicio 
cumpliendo los requisitos que señala el pliego administrativo y técnico 
mediante: se ofrece • La elaboración y mantenimiento de pagina web • La 
elaboración y mantenimiento de APP móvil. 
 

 V.- Que ofrece, a mayores de las mínimas exigidas por los pliegos 
administrativos y técnicos, las siguientes actividades gratuitas en exclusiva 
para abonados:  
 

Actividad  Número de 
grupos 

GAP  1 
ZUMBA 3 
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FUNCIONAL HIT 3 
TOTAL CORA  3 
AERO STEP  2 
total 12  
 

VI.- Que oferta el siguiente numero de grupos a mayores sobre los 
mínimos exigidos en los pliegos administrativos y técnicos para las 
actividades obligatorias y gratuitas en exclusiva para abonados:  
 
Actividad Nº de grupos 

mínimos 
Nº de grupos 
ofertados  

sobre el mínimo 
establecido 

Spining 6 2 
Aquagym 3 2 
Pilates 1 5 
Gimnasia de 
mantenimiento 

2 1 

 Total 10 
 

7 De conformidade co anterior, a Mesa outorgou as seguintes puntuacións por cada 
un dos criterios de adxudicación: 

 
Licitador Menor 

aportaci

ón 

pública 

Ampliaci

ón 

horario 

mínimo 

apertura 

Program

a de 

gestión 

telemáti

ca 

Actividad

es 

gratuítas 

para 

abonado

s 

Número 

de 

grupos 

de las 

actividad

es 

obligatori

as 

Total 

puntua

ción 

CATIVOS 

GESTION 

EDUCATIVA, 

S.L. 

 

5  30 10 6 2,5 53,5 

SOOM 

MANAGEMENT,

S.L. 
 

5  16,5 10 6 2,5 40 

 
8 Logo de ver todo o anterior, a Mesa propuxo ao órgano de contratación: 
 

“1º Clasificar as ofertas do contrato "GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO MÚNICIPAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
CLIMATIZADA DE O BARCO DE VALDEORRAS" coma segue: 

 

1º CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L.  B70396684 
2º SOOM MANAGEMENT,S.L.   B70350111 
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2º Requirir a CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. e a 
INTERTUR ESPORT S.L. para que, dentro do prazo de dez días 
hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, 
presenten a documentación prevista na cláusula decimosexta do prego 
administrativo.” 

 

9 Por resolución da Alcaldía núm. 00000865 de 2019, de data 30.09.2019, previo 
ditame da Comisión Informativa, acordouse: 
 

“1º Clasificar as ofertas do contrato "GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO MÚNICIPAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
CLIMATIZADA DE O BARCO DE VALDEORRAS" coma segue: 

 
1º CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L.  B70396684 
2º SOOM MANAGEMENT,S.L.   B70350111 

 

2º Requirir a CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. e a 
INTERTUR ESPORT S.L. para que, dentro do prazo de dez días 
hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, 
presenten a documentación prevista na cláusula decimosexta do prego 
administrativo.” 

 

12 Con data 22.10.2019, reuniuse a Mesa de contratación a efectos de comprobar 
a documentación requirida ao licitador mellor clasificado. A Mesa requiriu ao 
licitador a emenda de documentación. 
 

13 Con data 05.11.2019, reuniuse a Mesa de contratación, comprobando que o 
licitador presentou, en tempo e forma, a documentación requirida. 
En particular, constituíu garantía definitiva por importe de 50.000 euros, mediante 
AVAL BANCO SABADELL CIF A08000143. 
 
A Mesa propuxo ao órgano de contratación: 
 

“1º  Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO MÚNICIPAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
CLIMATIZADA DE O BARCO DE VALDEORRAS ”, ao ser a mellor oferta  e 
cumprir coas esixencias dos pregos a CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. 
B70396684, por un importe de 95.000 euros anuais, con cargo á aplicación 
presupostaria 340 22799. 

 
2º A formalización do contrato, en documento administrativo e, no seu caso, en 
escritura pública, deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos na forma prevista no artigo 151 (artigo 153 da LCSP). 

 
3º Notificar a presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se presentaron 
no procedemento. 
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4º Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa inclusión 
na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao Tribunal de Contas 
segundo o artigo 335 LCSP.” 
 

Consideracións legais e técnicas 
 

1ª Logo de ver o expediente tramitado aos efectos no que constan, entre outra 
documentación, os informes preceptivos da Secretaría e da Intervención, para a 
adxudicación do contrato de  
“XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MÚNICIPAL DA PISCINA 
MUNICIPAL CLIMATIZADA DO BARCO DE VALDEORRAS”. 
 

2ª  Logo de ver que, en sesións de datas 06.09.2019, 19.09.2019, 22.10.2019 e 
05.11.2019, a Mesa procedeu á apertura dos sobres 1 e 2, realizou proposta de 
clasificación de ofertas e  de adxudicación do contrato. 
 

3ª Logo de ver o informe de fiscalización da Intervención municipal de data 
13.11.2019. 
 
De conformidade ca D.A. 2ª da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamiento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 
de febreiro de 2014 ( LCSP ) 
 
ACORDAMOS 
 

1º  Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato “GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO MÚNICIPAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
CLIMATIZADA DE O BARCO DE VALDEORRAS ”, ao ser a mellor oferta  e 
cumprir coas esixencias dos pregos a CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. 
B70396684, por un importe de 95.000 euros anuais, con cargo á aplicación 
presupostaria 340 22799. 
 

2º A formalización do contrato, en documento administrativo e, no seu caso, en 
escritura pública, deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos na forma prevista no artigo 151 (artigo 153 da LCSP). 
 

3º Notificar a presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se presentaron 
no procedemento. 
 

4º Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa inclusión 
na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao Tribunal de Contas 
segundo o artigo 335 LCSP.” 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que hoxe vaise a proceder a 
esa adxudicación tan esperada do novo servizo da xestión da piscina 
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climatizada do Barco e que ó final concorreron ao procedemento dúas 
empresas: CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. e SOOM 
MANAGEMENT,S.L. e que a empresa que neste caso acadou a maior 
puntuación foi CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L.. Di o concelleiro 
que a oferta da licitadora gañadora implica unha rebaixa de 5.000€ respecto 
da cantidade máxima ofertada polo Concello. Tamén supón, di  o 
concelleiro, que con respecto aos horarios, que se valoraban bastante polas 
petición dos usuarios de ampliar os horarios, se adiante unha hora a 
apertura, ás 7 da mañá, e non se cerra a mediodía, de 14 a 16 horas, e que 
por tanto serán 3 horas a maiores o que  supón que a piscina vaia a estar 
aberta de 7 da mañá a 10 da noite de luns a venres, permanecendo os 
sábados e domingos no horario que tiña. En terceiro lugar o concelleiro 
destaca que a oferta inclúe un programa de xestión telemática das prazas 
para actividades dos abonados de xeito que a xestión da reserva de prazas 
farase ou ben por unha páxina web ou a través dunha app que se pode 
descargar a un móbil ou persoalmente alí na piscina. En cuarto lugar a oferta 
implica maiores actividades das que se prestaban co anterior concesionario, 
que a empresa ofertou catro grupos máis de Spining, un máis de Aquagym, 
un máis de Pilates e catro máis de ximnasia de mantemento, e que ademais 
ofertaron unha serie de actividades novas como por exemplo Aerobic ou 
TBC entre outras. Di o voceiro que isto é a grandes trazos o que supón o 
novo servizo da piscina climatizada do Barco e que en cuestión de semanas 
poderase reabrir.        

 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o día esperado será o día que se poda usar a 
piscina, porque segundo di o señor Alonso Araujo vai tardar catro ou cinco 
semanas o que será no mes de xaneiro, que antes íase a abrir en setembro, 
logo en outubro, e que desexa que se abra en decembro, que ese sería o día 
esperado cando os veciños do Barco podan usala. Di que de todo o que di o 
voceiro do Partido Socialista hai un aspecto que o seu Grupo denunciou 
dende un principio, que é o dos traballadores da antiga piscina, e sobre as 
posibilidades que teñen de subrogarse e si a nova empresa adxudicataria vai 
a coller aos antigos traballadores da piscina, que para el ese é un aspecto 
fundamental e que cre que estaría ben resolto co que defenden dende o 
principio que é a xestión directa polo Concello cos mesmos traballadores 
que había. Continúa o concelleiro na súa quenda dicindo que o seu Grupo 
dixo que non se podía pechar a piscina ata o comezo das obras, que houbo 
un intervalo de sete meses pechada, que iso é unha falta de previsión nos 
servizos municipais que non é a primeira vez que pasa, como no tema do 
cine, no tema da ORA, etc. Di o voceiro que seguen defendendo a 
municipalización, que cren que é un servizo que pode asumir o Concello cos 
antigos traballadores sobre todo cando ofertou 100.000€ anuais para a 
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empresa adxudicataria e que tamén hai outro aspecto que lles preocupa que 
é a fiscalización de desconformidade coa adxudicación. Por último o 
concelleiro di que segue defendendo a xestión pública, que confían en que 
abra en xaneiro e que hai que recordar que hai un compromiso por parte do 
Grupo de Goberno en resposta ao P.P., que era denunciar os 
incumprimentos que se levaron a cabo na construción da piscina, que non 
sabe como está ese tema, si o está resolvendo o Concello ou o ten o avogado 
e que o seu voto será contrario ao ditame xa que pensa que a xestión da 
piscina, ó igual que todos os servizos que poida dar o Concello, teñen que 
ser de xestión directa municipal.        
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que quere agradecer o pésame da Corporación 
e que xa entrando no asunto deste punto da orde do día, o seu grupo 
parécelle motivo de alegría que se vaian dando pasos nese tema aínda que 
sexan lentos e que o que no principio ía ser o peche duns poucos meses 
converteuse nun peche de máis de ano e medio e que lles gustaría que se lles 
dera unha data  para que se puidera considerar real a apertura porque se 
deron tantas datas que parécelle difícil que se poida abrir no mes de 
decembro aínda que o voceiro do Partido Socialista o afirme e que lle 
gustaría que se tiveran en conta os prazos reais e ademais algún 
imponderable que pode suceder. Prosegue a concelleira dicindo que 
tampouco  están contentos coa xestión que se realizou neste tema e que xa o 
manifestaron en distintas ocasións, que a piscina municipal costou moito 
diñeiro e que vai seguir costando moito diñeiro polo que esperan que agora 
o equipo de Goberno fixera correctamente o seu traballo e que se poida 
gozar da piscina durante o tempo de contrato sen que haxa maiores 
altercados, que para iso xa dende agora solicitan que en todas as Comisións 
de Deportes se lles dea cumprida explicación de como vai funcionando o 
contrato, se hai algún altercado, problema ou dificultade. Di a señora 
Aguado García que para rematar volven a esixir, como xa o fixo moitas 
veces, que se faga a reclamación á empresa, que entende que o equipo de 
goberno incorrería nunha grave neglixencia se non está facendo esta 
reclamación pois os prazos están moi próximos a vencer, e que se non se ten 
un equipo xurídico traballando niso non se vai a chegar a tempo, e que 
evidentemente o Grupo de Goberno non van poder dicir que non o sabían ou 
que non había previsión, porque llo levan dicindo ao largo de máis dun ano. 
 
Di o señor Alonso Araujo que, empezando pola última cuestión da que 
falaron tanto o PP como Riada con respecto á denuncia dos defectos ou 
vicios, está en mans dun avogado, que os técnicos están traballando nos 
informes pertinentes que lle pida o avogado, que polo tanto está xa en 
marcha o proceso de reclamación. Prosegue o concelleiro dicindo que en 
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relación o comentado polo voceiro de Riada sobre o informe de 
Intervención, é verdade que o informe de fiscalización se di que hai  unha 
desconformidade sen efectos suspensivos e que realmente se miran as 
observacións que pon a Interventora no seu informe está claro que non ten 
maior importancia e que simplemente se refire a que hai unha existencia de 
obra no edificio sobre o que recae a concesión, é dicir, que se está 
adxudicando a concesión sen haber rematado as obras pero que as dúas 
empresas que se presentaron tiveron acceso á instalación e que viron na 
situación na que estaba e puideron presentar a súa oferta en condicións 
porque non se lles ocultou absolutamente nada, que evidentemente a 
Interventora ten que facer o reparo, porque así o di a Lei, pero que non 
afecta para nada á concesión. Di o señor Alonso Araujo que con respecto ao 
persoal, como xa se comentou en varias ocasións, os traballadores no seu 
momento chegaron a un acordo coa empresa anterior e foron indemnizados, 
que cre que algún non chegou a ese acordo, aínda que toda esa situación 
quedou reflectida nos pregos reguladores e as empresas que se presentaban 
sabían cal era a situación deses traballadores e que saben que ó mellor nun 
momento dado poden ter que facerse cargo deles. 
 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández), seis abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García e Vilasánchez Feijóo) e un en contra (do 
concelleiro García Yáñez), adopta o seguinte acordo: 
 

1º  Declarar a validez do actuado e adxudicar o contrato “GESTIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO MÚNICIPAL DE LA PISCINA 
MUNICIPAL CLIMATIZADA DE O BARCO DE VALDEORRAS ”, 
ao ser a mellor oferta  e cumprir coas esixencias dos pregos a 
CATIVOS GESTION EDUCATIVA, S.L. B70396684, por un importe 
de 95.000 euros anuais, con cargo á aplicación presupostaria 340 22799. 
 

2º A formalización do contrato, en documento administrativo e, no seu 
caso, en escritura pública, deberá efectuarse non máis tarde dos quince 
días hábiles seguintes a aquel en que se realice a notificación da 
adxudicación aos licitadores e candidatos na forma prevista no artigo 
151 (artigo 153 da LCSP). 
 

3º Notificar a presente acordo aos licitadores e adxudicatarios que se 
presentaron no procedemento. 
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4º Dispoñer a publicación da resolución no perfil do contratante e a súa 
inclusión na relación dos contratos celebrados que debe remitirse ao 
Tribunal de Contas segundo o artigo 335 LCSP. 
     
 
 
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
3º Previa ratificación da inclusión na Orde do día, modificación da 
sesión ordinaria do mes de decembro de 2019 para o día 19 de 
decembro de 2019:Expte: 2019 SEC000000177 
 

Di o señor Alcalde que na pasada Comisión de Obras falouse cos voceiros 
sobre a modificación da sesión ordinaria do Pleno do mes de decembro e 
que na Orde do día pon para o día 19 de decembro pero debería ser para o 
18 de decembro, que correspondería celebrar a sesión ordinaria o día 5 e que 
estiveron el e a Interventora traballando neles e están pechados, pois vaise a 
convocar unha Comisión de Facenda para o próximo luns para entregar a 
documentación dos orzamentos, é dicir, ingresos, gastos, memoria da 
Alcaldía, anexo de subvencións e anexo de investimentos e tamén se 
entregará un plan estratéxico de subvencións, porque a normativa di que 
todos os Concellos teñen que ter ese plan e publicar todas as subvencións 
non só na páxina web do Concello senón na páxina web habilitada no 
Ministerio e que co cambio de data convocaríase outra sesión informativa o 
día 11 ou o día 12 para ditaminar e despois sobre o día 13 convocaríase o 
Pleno para o día 18 e aí irían todos os asuntos que haxa porque é un pleno 
ordinario.        
 
Ratifícase por unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión a 
inclusión do asunto na Orde do día.  
 
A proposta da Alcaldía copiada literalmente di: 
 
"PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 
Asunto: Modificación da data da sesión ordinaria do mes de decembro do 2019 
Expediente: 2019 SEC000000177 
 

Parte expositiva ou xustificación 
1º O Pleno do Concello acordou que as sesións ordinarias do pleno celebraranse 
mensualmente, en primeira convocatoria, os primeiros xoves de cada mes ás 19:00 
horas, coas seguintes singularidades: 
a) Nos meses de xaneiro a sesión ordinaria celebrarase o xoves da semana seguinte 
na que coincida o día de Reis. 
a) No meses de agosto non se celebrará sesión ordinaria. 
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b) Cando o día no que lle corresponda celebrar sesión ordinaria coincida con 
festivo ou véspera de festivo a sesión se celebrará o xoves seguinte. 
 

2º Dende o equipo de goberno estase a traballar para elaborar o presuposto 
municipal para o ano 2019 e preténdese aprobar antes de que remate o ano 2019, 
concretamente na sesión ordinaria do mes de decembro de 2019, que tería que 
celebrarse o 12 de decembro do 2019. 
Tendo en conta o avance dos traballos e a importancia deste documento que esixe 
un maior prazo para o seu exame pola Corporación, parece difícil ter completo o 
expediente coa antelación suficiente que permita o seu estudo corporativo, para o 
día no que se debe celebrar a sesión ordinaria. Por isto se propón retrasar a sesión 
ordinaria do Pleno do Concello ao seguinte xoves, o día 19 de decembro do 2019. 
 

Parte resolutiva 
Logo de obter a ratificación da inclusión do asunto na orde do día, proponse que o 
Pleno do Concello acorde: 
 

Celebrar a sesión ordinaria do Pleno do Concello do mes de decembro o mércores, 
día 19 de decembro do 2019, ás 20:00 horas en primeira convocatoria.". 
 
Pola Alcaldía faise uso da palabra co obxecto de dicir que se pretendía que a sesión 
do pleno fora o día 18 de decembro e que por erro se puxo o día 19 de decembro 
polo que presenta emenda verbal nese sentido. 

 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

Celebrar a sesión ordinaria do Pleno do Concello do mes de decembro o 
mércores, día 18 de decembro do 2019, ás 20:00 horas en primeira 
convocatoria. 
 
 
4º Rogos e preguntas 
 

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que hoxe 
estivo mirando as obras do Concello, que estivo na famosa rotonda de 
CEDIE, que levan máis de dous anos en execución aínda que con 
inconvenientes que ás veces non son imputables ao Concello, pero que hai 
un tema que lle preocupa, que hai disfuncións por exemplo onde está a 
barca, o muro que haberá que corrixilo e o mesmo nas rúas de arriba que 
van polas casas sociais de CEDIE e que lle preocupa como está solucionado 
o tema do gas natural e o pasado de cables porque viu que pasaban por 
debaixo e non pasan pola ponte. 
 
Dio señor Alcalde que é provisional, que aí había autorización para facer a 
obra completa e cando veu a autorización unha das condicións era que o 
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leito do río se baixara 40 cm. e sabíase que por aí pasaban os cables de 
media tensión de Fenosa e ninguén parouse a pensar a que profundidade 
estaban, entendendo que os cables de Fenosa sempre van como mínimo 1,10 
ou 1,20 metros por debaixo da cota e resulta que os cables ían a moi pouca 
profundida, polo que houbo que pasalos en topo como quixo Fenosa e 
Confederación que tampouco deixou outra alternativa e que todo iso xa está 
feito pola empresa e que estase pendentes da sinatura da Confederación e 
logo Fenosa ten que presentar unha declaración responsable para facer o 
retranqueo, e que o Concello xa pediu unha prórroga por si se pasaba de 
prazo na autorización que deu Confederación, aínda que pensa que unha vez 
que chegue ese documento nuns quince días ou nun mes estarán rematadas 
esas actuacións. 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez e di que este mes é 
de moita chuvia polo que hai rúas que se enchen de charcos e que habería 
que darlle unha saída porque pasan os coches e mollan á xente, sobre todo 
nas rúas de Manuel Quiroga, Florencio Delgado Gurriarán e ó final da Rúa  
A Rampa. 
 
O señor alcalde di que na Rampa hai que fresar toda aquela zona porque hai 
un repise ó meter un servizo por alí a empresa do gas ou Fenosa, e unha vez 
fresado hai que rematalo, que nas rúas Florencio Delgado Gurriarán e na 
Virxe da Barxa hai que proceder ao asfaltado porque está moi deteriorado e 
que en relación coa rúa Manuel Quiroga vaise a remitir un escrito ao 
Ministerio de Fomento para que proceda a arranxala.  
 
Prosegue o señor García Yáñez dicindo que no último Pleno falouse da 
O.R.A. e confirmouse que había dous anos sen cobrar e pregunta se están 
reclamados. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que non houbo ningún problema coa empresa en 
ningún momento ao longo de todos os anos que leva traballando aquí, que a 
semana pasado veu o responsable da empresa a falar coa Tesoureira e trouxo 
toda a documentación que segundo o informe non había presentado e xa 
estaba presentada, que iso foi un problema da administración electrónica, 
que a documentación presentada no ano 2015, que correspondía ao ano 
2014, fixérono polo rexistro de entrada do Concello polo que estaba 
presentada, pero que, tal como el avanzou no Pleno, non ingresou a 
cantidade correspondente porque non se lle reclamou por parte do Concello 
que a ingresara e que no mes de setembro do presente ano presentaron a 
documentación do ano 2015 e do ano 2019 pero presentárona 
electrónicamente e non se lle asignou a ninguén dende o Rexistro polo que 
no informe que se fixo dicíase que non presentara a documentación, aínda 
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que si estaba presentada, que cando veu o responsable seláronselle as 
liquidacións e que non sabe si as pagou xa ou non as pagou, que como se ve 
a empresa non tivo ningunha culpa, que non deixou de facer nada do que 
tiña que facer.   
 
Di o señor García Yáñez que haberá que poñer algún mecanismo para que 
non volva a pasar outra vez, que hai que ter algún tipo de control técnico, 
para que si tes uns ingresos fixos anuais cando chegue ó final de ano se 
saiba as empresas que teñen que pagar. 
 
Di o señor Alcalde que non é tan sinxelo, pois a Tesoureira leva seis ou sete 
meses aquí e vai vendo os temas e os expedientes a medida que xorden, non 
ten o histórico, que cando había un Tesoureiro que levaba moito tempo aquí 
sabía perfectamente que empresas tiñan que facer os ingresos anuais, que 
tamén o ano pasado houbo outro Tesoureiro e o anterior ano outro, é dicir, 
que esa continuidade é moi complicada e que ao final o único problema foi 
que a empresa quedouse sen dous anos de prórroga.   
 
Di o señor García Yáñez que comprende que nun Concello que están 
constantemente cambiando os técnicos porque se van é complicado levar ese 
control, pero que hai sistemas informáticos que te avisan dos ingresos que 
hai que facer ó final de ano e que si non os hai haberá que poñer remedio. 
 
 
 
Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 19:38 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 18 DE DECEMBRO DE 2019 
 
  
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 20:03 
horas do 18 de decembro de 2019, 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, 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, que se incorpora á sesión sendo as 20:18 horas. 
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez 
Dna. Alicia Álvarez Fernández 
 
Grupo Municipal do Partido Popular: 
Dna. Sabina Aguado García 
D. Carlos Javier Crespo Díaz 
Dna. Sonia Guitián Martínez 
D. Francisco González Rodríguez 
D. Antonio Melo García 
 
Grupo Municipal Mixto: 
D. Félix  García Yáñez 
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo 
 
Non asiste o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, non constando 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal, aínda que se 
xustificou a non asistencia de forma verbal pola Presidencia. 
 
Intervén como secretario D. Jesús Tallón García no exercicio da totalidade 
das funcións da Secretaría, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Concorre a Interventora Dª Eva Rodríguez Fernández. 
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Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
1º Aprobación da acta da sesión extraordinaria celebrada o día 26 de 
novembro de 2019. 
 

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión extraordinaria celebrada polo Pleno o día 26 de novembro de 2019, 
que se da por lida, e ao non formularse observación algunha, a devandita 
acta resulta aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos quince 
concelleiros asistentes na sesión. 
 
 
2º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 12 de decembro do 2019 
relativo á aprobación inicial do orzamento xeral municipal para o 
exercicio 2020. Expediente 2019-ECO000000198. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 12 de decembro de 2019, que literalmente 
di: 
  
“PROPOSTA DE ALCALDIA PARA DITAME 

 
Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 
económico 2020, así como, as súas Bases de Execución e o Persoal de Persoal 
comprensiva de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos 
artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e o artigo 18 do Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI 
da Lei 39/1988. 
Visto e coñecido o contido dos informes da Adxunta a Intervención, de data 
10.12.2019. 
Visto o Informe de Intervención de Avaliación do Cumprimento do Obxectivo de 
Estabilidade Orzamentaria de data 10.12.2019 do que se desprende que a situación 
é de equilibrio e de cumprimento 
 

Previa deliberación dos concelleiros, proponse o ditame do seguinte  Acordo: 
 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello, para o 
exercicio económico 2020, xunto coas súas Bases de Execución, e cuxo resumo 
por capítulos é o seguinte: 

 

CAPÍTULOS DESCRIPCION INGRESOS CAPÍTULOS DESCRICIÓN GASTOS  

I 
IMPOSTOS 
DIRECTOS 3660677,92 I 

GASTOS DE 
PERSOAL 

4905621,8
4 
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II  
IMPOSTOS 
INDIRECTOS 100000 II  

GASTOS 
CORRENTES EN 
BENS E 
SERVIZOS 

3778024,4
4 

III  

TAXAS E 
OUTROS 
INGRESOS 1558850 III  

GASTOS 
FINANCEIROS 5300 

IV 
TRANSFERENCI
AS CORRENTES 4333884,46 IV 

TRANSFERENCI
AS CORRENTES 332130,85 

V 
INGRESOS 
PATRIMONIAIS 181206 V 

FONDO DE 
CONTINXENCIA 0 

VI 

ENAXENACIÓN 
DE INVERSIÓNS 
REAIS 0 VI 

INVERSIÓNS 
REAIS 634451,25 

VII 
TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL 0 VII 

TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL 0 

VIII 
ACTIVOS 
FINANCEIROS 6000 VIII 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 5000 

IX 
PASIVOS 
FINANCEIROS 0 IX 

PASIVOS 
FINANCEIROS 180090 

  
TOTAL 
INGRESOS 9840618,38   TOTAL GASTOS 

9840618,3
8 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o anexo de persoal, comprensiva de todos os 
postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual. 
TERCEIRO. Expor ao público o Orzamento Xeral, as Bases de Execución e 
persoal de persoal aprobados, por prazo de quince días, mediante anuncios no 
Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de 
presentación de reclamacións polos interesados. 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se 
presente ningunha reclamación. 
QUINTO. Remitir copia á Administración do Estado, así como, o órgano 
competente da Comunidade Autónoma. 
 

Nos mesmos termos que na punto 2º da orde do día, a Alcaldía sinala a 
existencia de dous erros materiais no plan de subvencións e no anexo I ás 
bases de execución (correspondente ás subvencións nominativas) contidos 
no expediente do orzamento xeral municipal para o exercicio 2020, así 
como nas demais referencias realizadas na restante documentación 
integrante do orzamento, e propón a súa emenda e incorporación ao ditame, 
de tal maneira que as referencias realizadas a Clud (ou Club) Deportivo 
Barco, Clud (ou Club) Deportivo Adas e Club Deportivo Arco Barco deben 
entenderse realizadas ao Centro de Deportes Barco, ao Club A.D.A.S. e ao 
Club Arco Barco, respectivamente, sendo esta a razón social correcta dos 
sinalados clubs" 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o orzamento que se 
presenta para a súa aprobación ten un importe de 9.840.618,38€, que o ano 
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2020 volve a ter un incremento orzamentario sen necesidade de pedir 
préstamos hipotecarios o que permite avanzar de xeito significativo no plan 
de inversións e que o incremento será aínda máis importante cando se 
incorpore o superávit correspondente ao ano actual. Afirma o concelleiro 
que como noutros exercicios o Concello do Barco segue a non ter que 
asumir plans de saneamento nin acollerse a ningún plan de pago a 
provedores e que isto é posible grazas ao traballo realizado en todos estes 
anos para o control do gasto, que se segue a manter esa política férrea de 
control pero que pese a esa xestión modélica o Concello viuse obrigado a 
cumprir coas directrices do Goberno en materia económica o que condiciona 
estes orzamentos, sobre todo ao que atinxe á contratación de persoal, que 
todos coñecen as dificultades establecidas polo Goberno para permitir novas 
contratacións, que a día de hoxe hai prazas sen cubrir aínda que consten no 
orzamento e que para este ano está prevista a incorporación dun novo axente 
de policía, que xa está cuberta a praza de Interventora, que hoxe está 
presente no seu primeiro pleno, que no departamento de Urbanismo e Medio 
Ambiente se creará a praza de Técnico de Medio Ambiente e 
Infraestruturas, que en Servizos Sociais ampliarase a 12 meses a 
contratación da praza de Educadora Familiar e que se seguirán potenciando 
o Servizo de Axuda no Fogar e que tamén está previsto rematar os procesos 
de creación de bolsas de emprego para o Servizo de Xardíns e para 
Auxiliares Administrativos. Di o concelleiro que este orzamento pódese 
definir como moi realista, tanto no que atinxe aos ingresos como aos gastos, 
xa que so se incluíron aqueles ingresos cun alto grao de fiabilidade, que 
nestes momentos o Concello ten en  marcha tres proxectos plurianuais que 
xa están adxudicados e en vía de inicio ou construción, que non figuran no 
orzamento pero que serán financiados co superávit, que se trata do remate 
da Escola Infantil ao que se incorpora unha cantidade de 168.580€, a obra 
de renovación do alumeado público por un importe de 999.619€, cunha 
importante axuda do IDAE tendo que aportar neste caso o Concello 
199.923€, e o proxecto de mellora de eficiencia enerxética no Teatro Lauro 
Olmo e no Conservatorio, tamén dentro desas subvencións outorgadas polo 
IDAE, que ten un importe de 306.854€ e que ao Concello lle corresponde 
aportar 145.000€. Di o voceiro que neste orzamento destaca de novo de 
xeito especial o capítulo de investimentos, que ademais das obras xa 
indicadas, que ascenden a 513.503€, hai que engadir unhas inversións por 
valor de 634.000€ para, entre outras, a adquisición dun vehículo para a 
Policía Local, a redacción do plan parcial das Regas e do plan especial de 
protección do Castro, o pintado de vías públicas, a urbanización da rúa As 
Regas e da rúa da Igrexa, a mellora de pavimentación no Cemiterio, as obras 
de mellora en espazos deportivos e instalacións do Concello e outros 
investimentos. O concelleiro sinala que quedan como obxectivo para o ano 
2020 o cofinanciamento con outros Gobernos da rehabilitación do edificio 
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dos antigos xulgados para o que xa hai un proxecto redactado por importe 
de 225.000€ e a 2ª fase do BIC do Castro cun custo de 220.000€, que en 
total o investimento real máis o inicialmente previsto pendente de 
financiamento ascendería a 1.700.000€. Prosegue na súa quenda o señor  
Alonso Araujo afirmando que aínda que o capítulo de investimento é 
importante a aposta máis relevante para estes orzamentos é a continuidade 
do mantemento dos servizos que presta o Concello, incluso aqueles que 
segundo a Lei deberían de ser asumidos por outras administracións e que en 
moitos casos estanse a manter sen axudas externas nin daquelas 
administracións que deberían de asumilas, que mención especial merece o 
gran esforzo que se realiza en materia de Servizos Sociais ascendendo o 
capítulo de persoal deste departamento, tanto en axuda á dependencia como 
no servizo de axuda á muller, á cantidade de 767.000€, ademais dunha 
partida para contratación de persoal con empresas externas para poder cubrir 
as baixas nos caos onde non haxa xente nas bolsas correspondentes, que 
tamén se manteñen con incrementos as axudas ás entidades non 
gobernamentais, especialmente as benéficas e tamén as aportacións para as 
entidades deportivas e culturais, que neste caso é un incremento dun 5%. Di 
o voceiro que no que atinxe á promoción económica, mantense as achegas 
para o Centro Comercial Aberto, así como o proxecto do Eixo Atlántico, 
entidade coa que se está a elaborar un estudo de desenvolvemento turístico, 
ante a falta de operatividade da Deputación, neste caso, para a promoción do 
xeodestino, e que se continúa co convenio con FEUGA para a incorporación 
de bolseiros, tamén di que o Concello apoia todos aqueles proxectos que 
supoñan a dinamización económica do Barco en todos os sectores 
produtivos da contorna e que unha novidade que habería que destacar é que 
se está a espera de que os responsables da empresa CEDIE presenten a 
documentación para iniciar unha modificación puntual do PXOM que 
redundará nunha mellor distribución do solo industrial e comercial daquela 
zona así como nun aumento considerable dos espazos libres e dotacionais 
que vai a poder desfrutar a veciñanza deste Concello  e incluso a creación 
dun museo nesa zona e no que respecta ao Parque Empresarial da Raña 
están practicamente solventadas as dificultades existentes para que a 
totalidade do solo urbano anexo poda ser transformado en solo industrial, 
que de feito onte o Alcalde xa presentou na comisión correspondente o 
anteproxecto do que sería ese novo espazo ou ese terreo que se pode 
recuperar e se pode reconverter de solo edificable a solo industrial, deste 
xeito poderase aumentar a superficie industrial antes de que se esgoten as 
parcelas dispoñibles actualmente.          
 
Nestes intres incorpórase a sesión o concelleiro D. Miguel Neira Ojea. 
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Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que lle estraña unha cousa e é que o 
punto 2º sexa o ditame da Comisión dos orzamentos e o punto 3º a 
aprobación do plan estratéxico de subvencións, e o plan estratéxico está 
dentro dos orzamentos e si se aproban os orzamentos o punto 3º non ten pes 
nin cabeza, que é unha cuestión que non entende e que realmente a orde 
tería que ser primeiro aprobar o plan estratéxico de subvencións e segundo 
os orzamentos. Afirma o concelleiro que o plan estratéxico de subvencións 
xa se falará porque non están francamente de acordo con algunhas cousas, e 
que dos orzamentos tal e como vai presentado de primeiro non se entende 
porque non se pode primar primeiro o todo e logo unha parte, que tampouco 
entende como se pode ter orzamentado as letra galegas e a normalización 
lingüística ou orzamentado as actividades de promoción da figura de 
Florencio Delgado Gurriarán e logo ter na subvencións ás ANPAS só un 5% 
para o galego, que parece que iso está feito porque se ten de facer. Di que 
sen dúbida é un traballo intenso, que seguramente costou esforzo, que está 
ben feito, pero que non están realmente de acordo por que si se vota isto non 
se sabe para que vai o punto 3º porque está incluído neste, que si un vota 
isto o punto 3º óbviase, que tampouco entende que un punto tan importante 
como poden ser os orzamentos dun Concello se presente nun Pleno en 
medio de seis puntos e despois Rogos e Preguntas e cousas así, que el 
sempre pensou que unha cousa desas, independentemente de que o Grupo de 
goberno teña a maioría absoluta e que o pobo do Barco lle deixara a 
responsabilidade de decidir sos, que habería que ter máis debatido os 
orzamentos máis veces e logo presentalos ao Pleno. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu Grupo non está de acordo con algúns 
aspectos dos orzamentos, pero que como non hai alternativa vaise a abster.  
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que está de acordo en parte co dito polo 
concelleiro señor Vilasánchez Feijóo en canto a que realmente neste Pleno 
trátanse varios temas de relevancia, pero o máis importante sen dúbida son 
os presupostos, que iso é así para eles pero que non están seguros de que o 
sexan para a Alcaldía, xa que un año mais os presentan tarde e fóra de 
prazo, como di a Interventora no seu informe, aínda que nos teremos que 
alegrar porque polo menos o próximo ano haberá presupostos pois no 
presente tivemos que traballar con eles prorrogados e iso contando o equipo 
de goberno con todas as facilidades que lle dá a súa maioría. Di que o seu 
Grupo todos estes anos ven repetindo de forma incansable as mesmas 
queixas pola mora, polas formas e por todo o procedemento que se leva a 
cabo para a aprobación do presuposto municipal, que mentres que para 
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calquera outra administración, empresa ou entidade o seu presuposto 
representa o plan de traballo anual, o documento no que expresa unha 
planificación escrita e organizada e con que recursos o vai facer, aquí neste 
Concello, dende fai xa uns cantos años, non se lle dá importancia algunha. 
Di a voceira que o último que dixo foi lido literalmente pero que non é da 
súa colleita que xa o dixo outro compañeiro noutra intervención noutro 
Pleno de presupostos e que as cousas non melloran, que se segue a utilizar 
as mesmas respostas porque os problemas seguen sendo os mesmos, que  
parécelle que toda a tramitación previa dos orzamentos resultou bastante 
vergoñosa, pois despois de solicitar a afear dende fai moitos meses a falta de 
presuposto o traen ao último pleno do ano, que por riba celébrase unha 
semana máis tarde do habitual e ao que se trae un proxecto presentado á 
Comisión fai unha semana exactamente, unha Comisión que adoece de todo 
tipo de irregularidades, pois convócase como extraordinaria cando debía ser 
ordinaria, e que o que lle resulta máis incrible é que na orde do día non 
figura o ditame destes presupostos, que iso xa é unha cuestión crónica neste 
Concello, e soamente se pode deber a unha absoluta falta de interese porque 
segundo a concelleira despois de máis de vinte anos é imposible que o señor 
Alcalde non saiba como convocar unha comisión en tempo e forma, e que 
non diga nada sobre os funcionarios e traballadores que xa está farta de que 
o Alcalde arroxe lixo sobre eles, que en calquera caso o alcalde é o 
responsable último do funcionamento deste Concello e non pon máis que 
escusas, que o que pretende é confundir á oposición e á cidadanía, que como 
exemplo está o tema que se vai tratar noutro punto da Orde do día, a 
graciosa cesión da dedicación exclusiva que fai á concelleira de cultura, que 
o Alcalde di na prensa que a falta de información sobre este tema debeuse a 
un erro administrativo, polo que non se subiu o expediente online, pero ata o 
día de hoxe non se recibiron online os expedientes das comisións, e que o 
alcalde di na prensa o que lle convén e nin sabe nin lle importa si informou 
ou non á oposición, que ademais, si a concelleira, o alcalde dixo literalmente 
que houbo un fallo, pero dende logo do alcalde non e que esa frase é a que 
resume perfectamente todo o que ela dicho anteriormente. Prosegue no 
exercicio da súa quenda a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular 
para dicir que o Alcalde xa deu a coñecer e analizou na prensa estes 
presupostos sen ter a lealdade de velos primeiro no Pleno, que son uns 
presupostos autocomplacentes, triunfalistas, continuistas, carentes de ideas, 
que non se preocupan do futuro do Barco, ni de construír e consolidar uns 
bos cimentos que garanten un maior benestar social. Di a señora Aguado 
García que a pesar de que se tardaron dous anos en presentar estes 
presupostos parécense en algúns momentos sospeitosamente aos de anos 
anteriores, que se segue a poñer na memoria que non solicitamos prestamos 
hipotecarios e que ela cre recordar que xa se aclarara en ocasións anteriores 
que o Concello non solicita este tipo de préstamos, as poucas novidades que 
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hai son a expensas doutras administracións, que o señor alcalde  critica 
despois sen pudor, que non se ve nos presupostos nada que indique a súa 
preocupación en temas tan relevantes como a natalidade, que pronto será un 
dos problemas centrais en toda España e especialmente no rural, nin sobre 
cuestiones como o paro cando o traballo é fundamental para manter a 
poboación por riba de calquera outro factor, e que tampouco se ve unha 
especial aposta por mellorar a actividade comercial e empresarial, que fai 
alarde das parcelas novas que vai a ter no Parque Industrial pero esas 
parcelas non xeran traballo por si mesmas, pois é necesario que sexan 
cubertas para que xeren traballo e diñeiro para o pobo, que non fixo nada ata 
o de agora e ademais está moi satisfeito desa falta de actuación e que en 
definitiva é outro ano perdido. Di a voceira que lle gustaría sinalar que estes 
presupostos parecen ser os dos Sr. García porque o resto dos concelleiros 
delegados non teñen nada que dicir sobre as súas respectivas áreas, que iso é 
máis grave sobre todo no traballo diario porque se convocan comisión faltas 
de contido e nas que na maior parte dos casos, coméntasenos o que xa se 
fixo ou algo que se pretende facer e que case sempre é exactamente o 
mesmo que se fixo outro ano. Di a concelleira que na Memoria da Alcaldía 
queixase o Alcalde, como sempre, das dificultades que veñen impostas 
polas normas restritivas no gasto, pero estas normas son as que permiten o 
saneamento das contas do Concello, e sen embargo di que é mérito do seu 
férreo control, sempre os méritos son seus e as culpas sempre dos demais. A 
concelleira di que con respecto aos Ingresos parécelles que hai un pouco de 
optimismo excesivo nalgunhas partidas que poderían afectar á nivelación 
presupostaria, por exemplo no IBI e que a Intervención di que lle parecen un 
pouco excesivas, e o mesmo nas plusvalías, superior á media de outros anos, 
nos impostos sobre construcións e instalacións considera a intervención 
excesiva en virtude do principio de prudencia, en taxas como as de 
actividades deportivas, que tamén incumpren o principio de prudencia e o 
mesmo en canto ás de aperturas de establecementos. Di a voceira que un 
dato que lles parece interesante é que os ingresos por impostos directos non 
son suficientes para pagar os gastos de persoal, e que os impostos directos, 
os indirectos e taxas, non son suficientes para pagar os gastos de persoal e o 
gasto corrente, que menos mal que esas administracións das que vostede 
rara vez ten algo bo que dicir tamén fan as súas aportacións, pois a 
Deputación aporta máis de 190.000€ e a Xunta máis de 1.100.000€, e que 
quere destacar que desas cantidades 55.000€ da Deputación e 370.000€ da 
Xunta son para servizos sociais, cantidade que é o 65% do que o Alcalde 
dedica a inversión e que considera moi relevante. Di a concelleira que 
destacan en especial o capítulo inversor que se eleva á cantidade de 
634.451,95€, que aumenta a cantidade pero si se compara cos ingresos 
tampouco parece tan relevante, pois estase a falar dun presuposto duns 
10.000.000€ e a inversión aumenta uns 100.000€, e que quere recordar e 
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reclamar as infraestruturas que faltan no Barco, por exemplo: aparcamento, 
que a solución provisional pasa pola cesión de solares que debido á  crise 
están sen construír, pero que nalgún momento se construirán; un auditorio 
amplo onde se poda desfrutar de actividades culturais e deportivas e celebrar 
todo tipo de eventos sociais; un museo, que xa  se solicitou de todos os 
modos posibles, e necesitase un cando menos  interdisciplinar no que se 
recollan a nosa historia mineira, todo sobre o viño,  os distintos achados 
arqueolóxicos, dos que algúns por desgraza estarán perdidos para sempre, e 
que segundo o señor Alcalde a través dunhas cesións de CEDIE poderíase 
conseguir terreo para a súa instalación, é dicir, que despois de vinte anos 
teremos a posibilidade, a iniciativa de outros, que iso se faga realidade nun 
futuro. Di que tamén quere recordar que se necesita rehabilitar o Salgueiral, 
facer alí actividades deportivas, de ocio e lúdicas, amplialo e melloralo, que 
iso era para o señor Alcalde algo fundamental na campaña electoral pero 
pasou a campaña, pasaron seis meses e nin unha palabra e o peor é que neste 
presuposto non hai nin un euro para o Salgueiral. Di a concelleira que lle 
parece excesivo que o pintado das rúas, o arranxo dos firmes ou a solución 
das goteiras dos distintos polideportivos sexan destacadas inversións, pois a 
calquera iso lle parecería un mantemento normal dos bens do Concello, e 
que tampouco quere pasar sen analizar a presión fiscal e comparala coa 
inversión real, que a recadación por impostos directos ascende a 
3.660.677,92, é dicir, es dicir, 271,10€ por veciño, se engadimos impostos 
indirectos e as taxas os cidadáns do Barco ingresarían 393,95€ nas arcas do 
Concello, fronte aos 371,34 do ano 2018, e que a inversión real por cidadán 
quédase en 46,98€. Remata dicindo a voceira que o informe da Intervención 
un ano máis ven desfavorable, que dá tres razóns fundamentais pero que non 
son únicas: non se cumpren as esixencias da normativa en materia de nivel 
de endebedamento comercial ao superarse o PMP, algo que sen dúbida debe 
de ter que ver con esa costume tan arraigada de aprobar créditos 
extraordinarios, que nalgúns casos o señor Alcalde xustifica pero en outros 
resultan de todo punto inxustificables, tamén porque é necesario adaptar á 
realidade o persoal ao servizo do Concello e á legalidade do convenio 
colectivo e tamén se lle encomenda a aprobación da RPT, que  se leva niso 
dende 2009, que ademais existen retribucións sociais (plans de pensións, 
seguros de vida…) que non se axustan á legalidade, complementos de 
produtividade contrarios á Lei de Presupostos Xerais do Estado, etc., que 
por iso di que estes presupostos ademais de autocomplacentes e triunfalistas 
son continuístas, que non se preocupan dos problemas fundamentais dos 
nosos veciños e veciñas, que o señor Alcalde manexa un presuposto de 
millóns de euros ao ano e se lle vai en gastos correntes e non quixo ou non 
soubo establecer correctamente as prioridades, que non hai plans do que se 
quere facer no futuro, falta impulso e falta promoción en moitísimos 
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aspectos e que por todo o anteriormente exposto, o voto do seu Grupo será 
contrario á aprobación dos presupostos que se propoñen. 
 
Fai uso da  palabra o señor alcalde para, en primeiro lugar, contestar ao 
voceiro do BNG, o señor Vilasánchez Feijóo, e dicir que cre que está 
completamente equivocado xa que o plan estratéxico de subvencións, que se 
aprobou este ano, é un documento que hai que ter e que é unha previsión a 
tres anos e polo tanto o ano que ven non se aprobará pero dá igual que vaia 
un tema primeiro que o outro, que se puxo primeiro o orzamento porque 
parecía que nos puntos do Pleno de hoxe o máis relevante era o orzamento 
polo que parecía que tería que ter prioridade na Orde do día, que poderíase 
ter aprobado o orzamento fai un mes e traer a esta sesión o plan estratéxico 
de subvencións como así o fixeron noutras aadminsitracións, como por 
exemplo na Deputación de Ourense que aprobou os orzamentos en setembro 
e leva o  plan estratéxico de subvencións este venres, polo tanto non ten 
nada que ver o ter ou non ter a maioría absoluta. Di que en canto ao dito 
pola voceira do PP, é verdade que os orzamentos chegan tarde pero 
apróbanse en tempo, que el nunca se escudou no Pleno nin dixo nada dos 
funcionarios, que son os do grupo do PP que cando os técnicos fan un 
informe desfavorable alaban o traballo dos técnicos e cando fan un informe 
favorable entón eses técnicos pasan a un segundo plano, que a señora 
Aguado García ten a opinión que ten pero que a clave dun bo Alcalde é 
precisamente que todos os proxectos que desenvolve os pague outro ou os 
faga outro, porque cos medios e recursos propios dun Concello pódese facer 
pouco, que o que a voceira do PP di que é un defecto el pensa que é un 
mérito, é dicir, conseguir que todos os proxectos que se teñen levado adiante 
sempre algunha administración ou alguén poña todos ou case todos os 
cartos. Di o señor Alcalde que o Concello ten as competencias que ten e o 
problema é que todos os Concellos en xeral fan moitas cousas que son da 
súa incumbencia pero non son da súa competencia, como por exemplo os 
servizos sociais que a Lei di claramente que son da Xunta e neste caso 
concreto de Galicia pola Lei de Servizos Sociais tamén das Deputacións, 
que cada hora de axuda a domicilio a Xunta da 9,70€ e a maioría dos 
Concellos, entre eles o do Barco, lles custa entre 15€ e 16€ a hora, en 
moitos caos os usuarios non poñen nada ou practicamente nada todo o pon o 
Concello, e como xa dixo antes a competencia é da Xunta. Di que en canto 
ao paro non é competencia do Concello senón que é da Xunta de Galicia, 
que si o Concello fixera un plan para contratar xente na Intervención se 
informaría desfavorablemente porque o Concello non ten competencia para 
iso, que hai que falar das cousas con rigor porque senón se din cousas que 
quedan ben para a galería pero que non teñen sustento e que sobre os 
aparcamentos non se pode falar en termos de prestado porque por exemplo o 
aparcamento da Finca Río Cigüeño é municipal, como o que está entre 
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Conde Fenosa e o Malecón, do que xa ten explicado en que situación está, 
ou o que está no Malecón onde se fai a festa que está en terreo público. 
Afirma o alcalde que en relación co Salgueiral que é prioridade pero que hai 
catro anos de mandato e que primeiramente estase impulsando o Plan de 
Mobilidade que xa estivo exposto ao público e o seguinte asunto será o 
Salgueiral do que xa se estivo falando en Confederación para ver que se 
pode facer e que en relación coa RPT comezou no 2016 non no 2009 e que 
segundo pasen as vacacións convocarase a Mesa de negociación para 
intentar avanzar e en breve dalo por rematado.   
 
Intervén o señor Vilasánchez Feijóo para dicir que o PP diga, e ten razón, 
que tapar goteiras non é unha inversión destacada pero que logo o 
conselleiro diga que cambiar os caos no Hospital Comarcal de Valdeorras 
ou os váteres si é unha inversión destacada case lle fai convulsionar.    
 
Intervén a señora Aguado García para dicir que o seu Grupo sempre 
respecta o traballo dos técnicos e que ela non dixo que o Alcalde falara dos 
funcionarios no Pleno senón que foi na prensa, que ela o que critica é que 
cando se fan as cousas o Alcalde as asuma e critica as demais 
administracións e sen embargo cando non vai ben el afirma non ter 
responsabilidade e sempre é culpa dos demais. Di que en canto aos 
aparcamentos todo o mundo sabe que non son suficientes os públicos, que 
non dixo que nos os houbera senón que o problema existe e non se avanza 
nel, que en canto ao tema do Salgueiral ela cre que o Alcalde falou coa 
Confederación pero que non lle había dito nada a eles, e que nos orzamentos 
non vai ningunha cantidade para o Salgueiral, e finalmente quere dicir que o 
Alcalde ten un plan de inversións e que espera que o próximo sexa máis 
ambicioso. 
 
Di o señor Alcalde que cando se faga a liquidación do exercicio 2019 haberá 
superávit como nos anos anteriores e polo tanto conta que con ese superávit 
se fagan moitas máis cousas das que están no orzamento, e que hai que dicir 
que a inversión real para o ano que ven, que está indicada no orzamento, 
case son dous millóns cincocentos mil euros das obras que se van a comezar 
a partir do 1 de xaneiro.    
 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández), dúas abstencións (dos 
concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo: 
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello, 
para o exercicio económico 2020, xunto coas súas Bases de Execución, e 
cuxo resumo por capítulos é o seguinte: 

 

CAPÍTULOS DESCRIPCION INGRESOS CAPÍTULOS DESCRICIÓN GASTOS  

I 
IMPOSTOS 
DIRECTOS 3660677,92 I 

GASTOS DE 
PERSOAL 4905621,84 

II  
IMPOSTOS 
INDIRECTOS 100000 II  

GASTOS 
CORRENTES 
EN BENS E 
SERVIZOS 3778024,44 

III  

TAXAS E 
OUTROS 
INGRESOS 1558850 III  

GASTOS 
FINANCEIROS 5300 

IV  

TRANSFEREN
CIAS 
CORRENTES 4333884,46 IV  

TRANSFEREN
CIAS 
CORRENTES 332130,85 

V 

INGRESOS 
PATRIMONIAI
S 181206 V 

FONDO DE 
CONTINXENC
IA  0 

VI  

ENAXENACIÓ
N DE 
INVERSIÓNS 
REAIS 0 VI  

INVERSIÓNS 
REAIS 634451,25 

VII 

TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL 0 VII 

TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL 0 

VIII 
ACTIVOS 
FINANCEIROS 6000 VIII 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 5000 

IX  
PASIVOS 
FINANCEIROS 0 IX  

PASIVOS 
FINANCEIROS 180090 

  
TOTAL 
INGRESOS 9840618,38   

TOTAL 
GASTOS 9840618,38 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o anexo de persoal, comprensiva de 
todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e 
persoal eventual. 
 

TERCEIRO. Expor ao público o Orzamento Xeral, as Bases de 
Execución e persoal de persoal aprobados, por prazo de quince días, 
mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de 
anuncios do Concello, a efectos de presentación de reclamacións polos 
interesados. 
 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de 
que non se presente ningunha reclamación. 
 

QUINTO. Remitir copia á Administración do Estado, así como, o 
órgano competente da Comunidade Autónoma. 
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3º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 12 de decembro do 2019 
relativo á aprobación do plan estratéxico de subvencións 2020-2023. 
Expediente 2019-ECO000000196. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 12 de decembro de 2019, que literalmente 
di: 
  
“PROPOSTA DE ACORDO  
Vistas as actuacións contidas no expediente relativo á aprobación do PLAN 
ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DO Barco de Valdeorras 
para as anualidades 2020-2023 e atendido que:  
 

1º.- Que o Concello do Barco de Valdeorras, está obrigado á aprobación dun Plan 
Estratéxico de Subvencións de conformidade cos seguintes preceptos legais:  
- Lei 38/2003, Xeneral de Subvencións, en particular art. 8 .1: Os órganos das 
Administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de 
subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de 
subvencións os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo 
necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de 
financiamento, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de 
estabilidade orzamentaria.  
- Real Decreto 887/2006 polo que se aproba o Regulamento Xeral de Subvencións, 
en particular os arts. 10 e seguintes  
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e 
bo goberno. En particular o seu art. 8  
- Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras 
medidas de reforma administrativa, en particular o seu art. 30, polo que se modifica 
a Lei 38/2003.”  
O Concello do Barco de Valdeorras elabora un Plan Estratéxico de Subvencións, 
que deberá debaterse e aprobarse en Pleno, no que se concretarán os obxectivos e 
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa 
concesión, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose 
en todo caso aos principios de estabilidade orzamentaria, de acordo co previsto no 
artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións.  
2º.- Que o Plan Estratéxico de Subvencións do Concello do Barco de Valdeorras 
2020-2023 contén ademais dos principios xerais, as previsións das distintas Áreas 
de Goberno do Concello do Barco de Valdeorras respecto das subvencións de 
concorrencia competitiva ou instrumentais, que obran nas súas planificacións, así 
como os sistemas de seguimento e control.  
3º.- A aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións do Concello do Barco de 
Valdeorras, ten carácter programático e o seu contido non xera dereitos nin 
obrigacións; a súa efectividade queda condicionada á aprobación de cada unha das 
liñas de subvención e ás dispoñibilidades orzamentarias adecuadas e suficientes de 
cada exercicio orzamentario. A aprobación do plan non supón, por tanto, 
compromiso orzamentario algún.  
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4º.- Consta no expediente o informe preceptivo da Intervención Xeral, esta última 
en canto competente da fiscalización das subvencións convocadas e outorgadas.  
5º.- De conformidade co establecido no art. 22.2.e da Lei 7/1985 Reguladora de 
Bases de Réxime Local, é competente para a aprobación deste acordo, o Pleno.  
 
Polo exposto, previo ditame da comisión de facenda proponse a adopción do 
seguinte ACORDO:  
 

PRIMEIRO: Aprobar o PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓNS DO 
CONCELLO DO Barco de Valdeorras 2020-2023, os seus obxectivos, 
fundamentos e ámbitos temporais e funcionais, Liñas de subvención, e plan de 
control e seguimento 
 SEGUNDO: Facultar ao Alcalde para a aprobación dos Plans Anuais como plans 
operativos do propio do Plan Estratéxico de Subvencións do Concello do Barco de 
Valdeorras 2020-2023, sen prexuízo da súa dación de conta ao pleno, se supuxese 
alteración do referido plan.  
TERCEIRO: Publicar o Plan aprobado na Sede electrónica do Concello do Barco 
de Valdeorras, na Base de Datos Nacional de Subvencións e un extracto deste 
Acordo no Boletín Oficial da provincia e dar o oportuno traslado ás Áreas 
Municipais.  
CUARTO: Elevar a Pleno para a súa aprobación a Memoria anual do grao de 
cumprimento.  
 

A Alcaldía sinala a existencia de dous erros materiais no anexo I do plan 
estratéxico de subvencións e propón a súa emenda e incorporación ao ditame, de tal 
maneira que as referencias realizadas a Clud Deportivo Barco e Clud Deportivo 
Adas deben entenderse realizadas ao Centro de Deportes Barco e ao Club 
A.D.A.S., respectivamente, sendo esta a razón social correcta dos sinalados clubs." 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que algo deste tema xa se 
falou no punto anterior pero que quere aclararlle ao señor Vilasánchez 
Feijóo que o plan estratéxico é unha ferramenta de xestión, como aí o pon 
na memoria e aparece na normativa, e que o seu contido non crea dereitos 
nin obrigas e que, polo tanto, é un documento que marca unhas pautas e que 
sobre todo indica uns principios que deben de rexer para a concesión de 
subvencións e que se deben de cumprir en todas as administracións, e que 
son os principios de publicidade e transparencia, de concorrencia, de 
obxectividade e de imparcialidade, de igualdade e de non discriminación, de 
eficacia e de eficiencia e o de participación activa, que todos eses principios 
son os que se cumpren neste Concello. Di que propio documento dos 
orzamentos está o plan de subvencións para o próximo ano, que hai algunha 
subvención directa como é a transferencia a propia Deputación pola 
canceira, tamén o pago á Ciuga da probas de selectividade que se celebran 
na Rúa, as ANPAS, o Orfeón, os clubes deportivos, achegas ao GDR, etc.  
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Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que ten razón o voceiro do PSOE, que 
isto é unha obriga de todos os Concellos, que este plan é unha declaración 
de intencións ás veces confusa, como no último parágrafo do punto 4.1 do 
documento que pode dar lugar a entender que aínda que unha vez 
orzamentada unha acción  poden canalizarse fondos desa acción cara outra. 
Di que ten unha escasa sensibilidade social cara os servizos sociais pois ó 
final alcanzan un 18,42% e as subvencións deportivas, coas que están moi 
de acordo, alcanzan o 35,8%, que pensan que estas cuestións máis 
humanitarias deberían ter máis potencia, polo que cre que son previsións 
escasamente solidarias. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o plan presentado ten uns gastos totais de 
322.130€, que por actividades aos deportes vai un 37%; a Cultura o 7,7%; a 
cooperación con outros organismos públicos (Deputación, Feuga, Eixo 
Atlántico, etc.) o 28,1%; a Educación soamente o 3,37%; a Servizos Sociais 
o 18,9%;  o 6,2% a promoción do comercio interior, turismo e viño e 
finalmente o 1,6% para os órganos de goberno e que estas cifras veñen a 
explicar que o Grupo de Goberno sen concorrencia, unha das bases do plan 
estratéxico, dá o 74,5% do importe que se contempla plan estratéxico e si se 
engaden a subvención para servizos sociais, que lle parece correcta, chega a 
representar neste plan de subvencións o 93,5%, e é utilizando o mecanismo 
dos convenios, escasamente democrático, como se financia a Deputación 
Provincial, parte de Feuga, o Eixo Atlántico, os clubs deportivos que no 
caso do fútbol están totalmente profesionalizados, e por riba os clubes 
deportivos teñen unha dobre vía de acceso aos fondos veciñais mediante as 
achegas das escolas deportivas, e que o 6,5% restante ábrese a concorrencia. 
Di que pensa que os principios que deben rexer o acceso ao diñeiro público 
neste caso non se cumpren e pregunta onde queda a transparencia, a 
igualdade, a obxectividade, a concorrencia cando case a totalidade das 
subvencións danse a través da figura dos convenios e que o seu Grupo por 
iso vaise a abster.      
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que ao seu Grupo parécelle ben que se elabore 
un plan estratéxico de subvencións para tres anos, que a partir de aí si se, 
entendeu todo correctamente, parece que hai dúas liñas para acceder ás 
subvencións do Concello, unha a través da concorrencia competitiva e outra 
que é o que se chama as concesións nominativas que segundo parece son a 
dedo, para entenderse, sen estar suxeitas a ningún control nin criterio, e que 
iso non lle parece positivo.      
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Intervén o señor Alonso Araujo para dicir que é certo que hai moitos 
convenios como o da canceira e que se queremos fomentar o emprego 
xuvenil e de rapaces novos titulados hai que firmar un convenio con Feuga, 
ó mesmo coa Ciuga se queremos ter probas de selectividade na Comarca, 
tamén co Consorcio de Augas hai que telo ou coa Deputación se queremos 
ter as rúas en condicións de circulación cando hai xeadas, etc. e que hai 
moitos convenios que son de obrigado cumprimento para que todas esas 
actividades ou beneficios para o Concello se leven a cabo e que tamén é 
certo que hai outros convenios directos como co Orfeón Valdeorrés ou coa 
Asociación de Empresarios e tamén con algúns clubes deportivos pola súa 
entidade, que veñen de atrás, ou pola súa importancia en canto á capacidade 
de traballo con centos de nenos, e se teñen eses convenios para evitar 
problemas e sobre todo para que poidan dispor da subvención a principio de 
ano e que con respecto ao dito pola voceira do PP o concelleiro di que non é  
certo que non haxa control nestes convenios pois ten o control da 
Intervención e dos propios órganos do Concello. 
 
Di a señora Aguado García, que a concorrencia, o feito de a quen se lle 
outorga e con que criterios non depende da Intervención iso é político e o 
dicide o equipo de Goberno. 
 
Di o señor  Alonso Araujo que os criterios os está expoñendo el agora 
mesmo, que todos eses convenios houbo que firmalos por uns criterios. 
 
Di a señora Aguado García que algúns dos convenios son inevitables e 
absolutamente necesarios pero que hai outros que non están e non se sabe 
porque non están e iso, insiste, depende da vontade do equipo de Goberno e 
que poden seguir facendo así, pero que ela non ten porque estar de acordo, 
que foi o que manifestou. 
 
Di o señor  Alonso Araujo que de feito a propia normativa de subvencións 
así o permite e si está todo fiscalizado e correcto non hai problema. 
 
Di o señor Alcalde que hai unha cuestión que é importante dicila neste caso, 
que o Grupo de Goberno xa empregou todos os modelos, primeiro 
convenios, despois pasouse todo a subvencións e se atoparon con 
verdadeiras dificultades, cambiáronse varios anos os criterios de reparto de 
subvencións pois nos clubs e a casuística é moi diferente e había algún club 
que por concorrencia competitiva non se lle daría subvención, que se falou 
cos clubs e todos están de acordo coas cantidades, que ó final todos os clubs 
deportivos están de acordo co reparto que se fai e que si hai algún club ou 
asociación que falta aquí terase en conta, que solo hai que dicilo. 
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Di o señor García Yáñez que parécelle que firmar convenios con clubs 
profesionais, dende o seu punto de vista poñería moitos reparos pois é xente 
que vive do deporte profesionalizado, porque a promoción do deporte 
convértese nunha profesión en si mesma, que en relación co Fegua, que se 
ten citado, serve para promocionar aos nenos pero pregunta si hai algún 
mecanismo para que o Concello dea as mesmas oportunidades a todos os 
que queiran entrar aí e cre que non pois os designa directamente a 
Universidade, que son criterios a dedo dos rapaces que veñen a facer as 
prácticas e que iso lle parece antidemocrático, puramente clientelar. 
 
Di o señor Alcalde que non é así exactamente, que cando hai  que cubrir 
unha vacante do Feuga, porque rematou o contrato ou porque se considera 
que hai que buscar un posto para outro departamento, pídeselle ao Feuga o 
bolseiro que se necesita para un posto determinado e segundo os criterios 
que ten o Feuga, e que cando non hai ninguén do Barco insísteselle en que 
se faga publicidade e si hai algún rapaz ou rapaza do Barco con esa 
titulación evidentemente se selecciona. 
 
Di o señor García Yáñez que o 6,5% do presuposto de subvencións van con 
criterios de concorrencia, o tanto por cento restante non van cos criterios 
que esixe o goberno do plan de subvencións. 
 
Di o señor Alcalde que o Goberno non esixe nada, que di que se faga o plan 
de subvencións con dous criterios, convenios nominativos ou concorrencia 
competitiva e o Concello axústase á normativa. 
 
Di o señor García Yáñez que eses non son criterios que eses son 
mecanismos, que os criterios son obxectividade, concorrencia, publicidade, 
igualdade e  non discriminación. 
 
Di o señor Alcalde que ningunha das entidades que existen no Concello 
recibe ningún tipo de discriminación, aínda que sexan convenios 
nominativos, e que se atenden todas as necesidades que demandan.    
   
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández), dúas abstencións (dos 
concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo: 
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PRIMEIRO: Aprobar o PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓNS 
DO CONCELLO DO Barco de Valdeorras 2020-2023, os seus 
obxectivos, fundamentos e ámbitos temporais e funcionais, Liñas de 
subvención, e plan de control e seguimento 
 

SEGUNDO: Facultar ao Alcalde para a aprobación dos Plans Anuais 
como plans operativos do propio do Plan Estratéxico de Subvencións do 
Concello do Barco de Valdeorras 2020-2023, sen prexuízo da súa dación 
de conta ao pleno, se supuxese alteración do referido plan.  
 

TERCEIRO: Publicar o Plan aprobado na Sede electrónica do Concello 
do Barco de Valdeorras, na Base de Datos Nacional de Subvencións e 
un extracto deste Acordo no Boletín Oficial da provincia e dar o 
oportuno traslado ás Áreas Municipais.  
 

CUARTO: Elevar a Pleno para a súa aprobación a Memoria anual do 
grao de cumprimento.  
 
 
4º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 12 de decembro do 2019 
relativo á modificación do acordo do Pleno do Concello do 24 de xuño 
de 2019 con obxecto de modificación do cargo con dereito a dedicación 
exclusiva. Expediente 2019-SEC000000180. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 12 de decembro de 2019, que literalmente 
di: 
  
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Asunto: Modificación do acordo do Pleno da Corporación do 24 de xuño do 2019 
pola que se determinan os concelleiros que exercerán os seus cargos con 
dedicacións exclusivas ou parciais, réxime de asistencias dos membros da 
Corporación, fixación das subvencións aos Grupos políticos municipais e fixación 
do réxime de indemnizacións por gastos efectivos ocasionados no exercicio do 
cargo. 
 

Destino: Comisión especial de contas 
Feitos:  
1º O Pleno do Concello en sesión celebrada o día 24 de xuño do 2019 acordou no 
expediente 2019 SEC0000000118: 
 

Primeiro: Aprobar a fixación das seguintes dedicacións exclusivas e parciais con 
efectos económicos e de afiliación e alta á seguridade social dende o día seguinte 
ao do presente acordo, ou dende o primeiro día que sexa posible tendo en conta o 
respecto á antelación que esixe a normativa da seguridade social no que atinxe ás 
afiliacións e altas no réxime xeral da seguridade social, en réxime de xornada 
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completa e xornada parcial, para a Alcaldía e os concelleiros que ostenten as 
seguintes delegacións, sen que sexa preciso novo acordo da Alcaldía para a 
determinación dos membros que as ostenten xa que se asume propio o presente 
acordo, coas retribucións que de seguido se indican: 

Sr. Alcalde - Presidente, actualmente D. Alfredo Laudelino García Rodríguez: 
dedicación exclusiva (100 % ou xornada completa) retribuída con 3.083,97 € 
brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos 
meses de xuño e de decembro), cun total de 43.175,58 € brutos anuais. 

Delegado/a dos servizos de obras municipais e parques infantís, actualmente, 
Don Miguel Neira Ojea: dedicación parcial (25 % da xornada completa) retribuída 
con 776,80 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da 
mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun total de 10.875,2 € brutos 
anuais. 

Delegado/a dos servizos de xardíns municipais, actualmente Dona Cristina 
Domínguez Rodríguez: dedicación parcial (10 % da xornada completa) retribuída 
con 338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da 
mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun total de 4.738,16 € brutos 
anuais. 

Delegado/a dos servizos de cemiterio municipal e medio rural, actualmente Don 
Jesús Jares Almeida: dedicación parcial (10 % da xornada completa) retribuída con 
338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma 
contía nos meses de xuño e de decembro), cun total de 4.738,16 € brutos anuais. 

Delegado/a dos servizos de abastecemento e saneamento e limpeza e recollida de 
lixo, actualmente Dona Alicia Álvarez Fernández: dedicación parcial (10 % da 
xornada completa) con 338,44 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun total de 
4.738,16 € brutos anuais. 

Delegado/a da área promoción económica, turismo, comercio e consumo, 
actualmente, Dona María Irene Dacal Feijoo: dedicación parcial (12 % da xornada 
completa) retribuída con 384,80 € brutos mensuais en 14 pagas (12 mensuais e 2 
extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de decembro), cun total de 
5.387,20 € brutos anuais. 
A devindicación das pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro estará 
suxeita ás mesmas normas que as previstas para o persoal funcionario. 
Os Orzamentos Xerais do Estado determinarán, anualmente, o límite máximo total 
que poden percibir os membros das Corporacións Locais por todos os conceptos 
retributivos e asistencias, excluídos os trienios aos que no seu caso teñan dereito 
aqueles funcionarios de carreira que se atopen en situación de servizos especiais, 
atendendo entre outros criterios á natureza da Corporación local e á súa poboación 
segundo a táboa anexa ao artigo 75 bis.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local. 
As contías das dedicacións exclusivas e parciais fixadas neste acordo serán 
revisadas para cada exercicio orzamentario segundo o establecido no artigo 75 Bis 
da LRBRl e a LOXE para cada ano segundo o contemplado para o réxime 
retributivo dos membros da corporación local. Neste senso e para o exercicio 2019 
resulta de aplicación o artigo 18. Apartado un e dous do Real Decreto-ley 24/2018, 
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de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 
Se solicitará ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a afiliación e alta dos 
concelleiros con dedicacións exclusivas e parciais. 
Procederase á actualización das Bases de Execución do Orzamento da corporación 
para 2019 (actualmente prorrogado do exercicio 2018), reguladora do réxime 
aplicable ás dedicacións exclusivas e parciais dos membros da corporación, 
segundo o contido do presente acordo e procederase a modificación orzamentaria 
que sexa precisa para dar cumprimento ao mesmo. 
 

2º Con efectos do 1 de xaneiro do 2020 solicitei, ante o órgano competente, a 
xubilación do corpo funcionarial ao que pertenzo. É por iso que non poderei seguir 
no réxime de dedicación exclusiva e retribuída no Concello.  
3º O volume de servizos, actividades e expedientes de diversa natureza nesta 
Corporación fan necesarios, para o seu adecuado seguimento e atención específica, 
que diversos membros do goberno desempeñen o seu cargo en réxime de 
dedicación exclusiva ou de dedicación parcial. 
 

Consideracións legais e técnicas: 
1ª Corresponde ao Pleno, a proposta do Presidente, e dentro da consignación global 
a tal fin contida no orzamento, determinar a relación de cargos da Corporación que 
poderán desenvolverse en réxime de dedicación exclusiva ou parcial e, polo tanto, 
con dereito a retribución así como as contías que correspondan en atención ao seu 
grado de responsabilidade (art. 75 da LRBRL e 13.4 ROF). 
2ª Tendo en conta a normativa vixente que prevé límites específicos para o número 
e as retribucións dos membros en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, e a 
limitación global para todo o conxunto de asignacións dos membros electivos das 
corporacións locais, esta Alcaldía presenta esta proposta previa valoración da 
responsabilidade e da dedicación que vai a ser asumida en cada caso (artigos 75 bis 
e ter da LBRL e Lei de Orzamentos Xerais do Estado). 
Considerando o disposto nos artigos 73 e 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, os artigos 23 e seguintes do Regulamento 
de Organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 26 de novembro, e demais normas concordantes e 
xerais de aplicación, proponse que a Comisión Especial de Contas ditamine 
favorablemente a presente proposta para que logo o Pleno adopte o seguinte 
acordo: 
 

Primeiro: Modificar o acordo do Pleno do Concello de 24 de xuño do 2019 
(expediente 2019 SEC0000000118) para modificar o cargo con dereito a 
dedicación exclusiva, de xeito que se a Alcaldía deixa de atoparse no réxime de 
dedicación exclusiva (100% ou xornada completa e quedará nese réxime o seguinte 
cargo:  Segunda tenencia da Alcadía. Dedicación exclusiva (100 % ou xornada 

completa) retribuída con 2142,86€ brutos mensuais en 14 pagas (12 
mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e de 
decembro), cun total de 30.000,04€ brutos anuais. 
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Por resolución da Alcaldía determinarase a persoa que exercerá a dedicación 
exclusiva retribuída. 
Segundo: Se manteñen sen modificar os demais estremos do acordo do 24 de xuño 
do 2019. 
Terceiro:  Se procederá á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da 
Provincia, aos efectos do disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril." 
 
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 foi debatido 
na Comisión correspondente, que se trata dunha reorganización da 
actividade que fai o Grupo de goberno, que neste caso xubilouse o Alcalde 
como mestre e é incompatible ter un salario de xubilado cun salario dentro 
do propio Concello e o que se fai é redistribuír os campos de traballo dos 
concelleiros do Grupo de Goberno e entón a segunda tenente de Alcalde 
pasa a coller unha parte desa dedicación que tiña o Alcalde, que ó final é 
unha redistribución de traballos e nada máis. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que unha vez entendido que non era 
unha cuestión soa de que eu me vou e lle deixo os cartos á tenente Alcalde 
senón que recibe unha parte do traballo que facía antes o Alcalde, que pola 
súa parte lle parece ben soamente quixera saber que parte recibe, e que por 
outra parte non lle parece ben ter coñecemento destes temas pola prensa, 
que o PSOE ten maioría absoluta e está ben pois o pobo votoulles e punto, 
pero que esas cousas hai que dicilas antes.   
       
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que as dedicacións exclusivas parciais 
aprobáronse no Pleno do 24 de xuño de 2019, a medida e intereses do Grupo 
de Goberno, que as dedicacións están ligadas a unha serie de tarefas, de 
xestións ou políticas municipais que non poden depender exclusivamente da 
voluntariedade dos concelleiros encargados, que parece que o organigrama 
aprobado en xuño xa non serve porque o Alcalde por unha parte empeza a 
cobrar a súa pensión e pola outra deixa o cargo de Presidente da FEGAMP a 
máis de Presidente do Eixo Atlántico que compatibilizaba coa Alcaldía 
deste Concello. Di que é de supoñer que a partir de agora tería máis tempo 
que dedicar á Alcaldía pero parece que non é así e a partir de xaneiro a máis 
dunha secretaria persoal necesita, polo que explica o Grupo de Goberno que 
fai a proposta, unha xestora do día a día da actividade municipal, que el 
saberá o que fai pero que o papel do seu Grupo é o de controlar a actividade 
municipal e valorarán pasado certo tempo si segue coas mesmas deficiencias 
que se padecen. Di o voceiro que hai mal precedente neste asunto pola falla 
de información á oposición, decatándose pola prensa coa decisión xa 
tomada sen ter respecto pola correspondente Comisión Informativa, que 
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cando non hai a mínima vontade de convencemento e se carece de 
verdadeiras razóns é unha práctica que roza o antidemocrático, e que a 
ocultación da política cultural feita dende esa concellería non presaxia nada 
bo senón mais do mesmo e que sempre estiveron dispostos a aportar ideas e 
iniciativas para que se avance ata un Concello máis xusto e igualitario, que 
si é necesario cambiar o organigrama de responsabilidade están abertos a 
que se lles convenza da súa necesidade, e que non so hai que mirar si iso o 
permite a Lei, que se sabe que a Lei o permite, senón que a Lei está feita 
para que os Concellos non se acaben convertendo nunha cova de Alí Babá, 
que as decisións teñen que estar xustificadas en base a resolver traballo en 
favor dos veciños, que escudarse que se está por debaixo da Lei de máximos 
non quere dicir que sexa racional o que se propón no ditame. 
 
Intervén o señor Alcalde para dicir que antes de que continúe o señor  
García Yáñez lle pediría que retire da súa intervención a mención de "cova 
de Alí Babá", que está absolutamente fóra de lugar, que non sabe si entende 
perfectamente o que significa esa expresión porque non cre que teña nada 
que ver con que haxa unha dedicación exclusiva dúas, tres, catro ou cinco, 
que non cre que teña nada que ver, polo que lle pide que retire esa frase da 
súa intervención e que non conste en acta, porque senón estase a pasar a 
palabras maiores e descualificacións e insultos, que todos entenden 
perfectamente o que quere dicir converter algo nunha cova de Alí Babá, e 
mais unha administración que ten brillado pola súa, neste caso, prudencia no 
gasto. 
 
Di o señor García Yáñez que el di que a Lei está feita precisamente para que 
os Concellos non se converta nunha cova de Alí Babá, para que non haxa 
vinte dedicacións exclusivas. 
 
Di o señor Alcalde que non, que a cova de Alí Babá é outra cousa, non é que 
haxa moita xente que teña soldo, que eses con conceptos diferentes, que 
algo sexa unha cova de Alí Babá ten outro significado e que o señor García 
Yáñez o sabe e que como non cre que iso sexa importante para o debate lle 
pide que o retire, porque o ve como unha descualificación, que a 
interpretación que el fai desa expresión é quer converter ese Concello nunha 
cova de Alí Babá. 
 
Di o señor García Yáñez que a referencia é que a Lei non permite máis de 
cinco dedicacións e que está regulado para que os Concellos non se 
convertan en covas de Alí Babá, que el nunca dixo que o Concello do Barco 
sexa unha cova de Alí Babá, que si o Alcalde o entendeu mal non é a súa 
intención que o entenda mal, porque en tal caso é un problema de 
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entendedeira, que a Lei trata de limitar as dedicacións para que non se 
convertan en covas de Alí Babá. 
 
Di o señor Alcalde que se presta a entender iso, que o señor García Yáñez 
ten esa interpretación e el ten a súa, que evidentemente como quen o di é o 
señor concelleiro soamente el pode retiralo ou non, que el non lle pode 
obrigar. 
 
Di o señor García Yáñez que si é tan ofensivo que o retira. 
 
Di o señor Alcalde que lle parece que sobra ese comentario en todo o seu 
argumento. 
 
Di o señor García Yáñez que é unha valoración da Lei non do Concello, que 
retira a valoración da Lei porque o señor Alcalde interpreta de forma 
torticera como dicían os antigos procuradores nas Cortes franquistas. 
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que o seu Grupo tamén está ofendido e 
molesto, como xa se sabe, por ter coñecemento pola prensa das cousas que 
pasan neste Concello, e que, como xa dixeron moitas veces, para o caso de 
que nalgún momento lles pareza ben corrixilo será grato para o seu Grupo. 
Prosegue dicindo a concelleira que as persoas que traballan no Concello 
reciban unha remuneración parécelles xusto e razoable pero que as 
dedicacións exclusivas teñen que estar xustificadas e levar aparellado un 
traballo e que non pode estar mais de acordo nesta ocasión co señor García 
Yáñez e que si agora que o señor Alcalde ten menos traballo é cando 
necesita redistribuír as súas funcións pois que o seu Grupo non o cre e que a 
maior parte do pobo tampouco o cre. 
 
Di o señor Alonso Araujo que quere aclarar que cando foi á Comisión non 
se accedeu ao sistema informático coa documentación da Orde do día onde 
estaba incluído este tema, que de feito onte tiveron que entregarlles a todos 
os concelleiros e concelleiras en papel unha parte da documentación dos 
asuntos incluídos na orde do día porque non se puidera acceder a ela o día 
anterior e que non se poden interpretar as cousas de xeito que haxa 
ocultismo. 
 
Di a señora Aguado García que iso sería moi crible si iso non pasara unha 
vez e outra vez e realmente é verdade que lles están entregado a 
documentación para este Pleno tarde, mal e nunca e que hai documentación, 
como a que se lle entregou onte, que non é precisamente de dous folios para 
ler nun rato, que teñen a delicadeza de non afearllo.    
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Di o señor Alonso Araujo que simplemente o propio orzamento que está 
colgado alí son máis de trescentas páxinas, que onte se lles entregaron trinta 
ou corenta páxinas e que se non se colgou e se lles entregou en papel e se 
lles comunicou un día antes porque foi cando se detectou o problema. 
 
Di o señor Alcalde que cre que a cuestión de fondo é outra, que calquera 
Grupo de Goberno toma decisións todos os días e non procede unha 
convocatoria cada vez que se decide algo, que tómanse decisións que non se 
fan públicas moitas veces, pero que outras veces se fan públicas e que cando 
pregunta o prensa non lle pode dicir que non fala diso ata que se celebre 
unha comisión e que a oposición seguirá tendo coñecemento dalgunhas 
cousas pola prensa porque é o normal, e reta a que lle digan algún Concello 
gobernado polo PP onde á oposición non lle pase iso e que é algo habitual 
en todas as Comisión nas que está el que se informe de todo o que hai en 
marcha. 
 
Di o señor García Yáñez que estase a falar de ditames. 
 
Di o señor Alcalde que el está a falar en xeral, que non se pode acusar a este 
Grupo de Goberno de que non dá información á oposición porque é falso e 
que onte informouse á oposición de tres proxectos que están en marcha e 
aínda non se lle informou á prensa, que, como ven sabe o señor García 
Yáñez, en xeral primeiro infórmase nas Comisións e despois ás veces llo din 
á prensa e outras veces espérase a que sexan xa feitos consumados e neste 
caso estaba convencido de que se subía toda a documentación e non se subiu 
e que así o asumiu na Comisión de Facenda.  
                    
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por nove votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez e Álvarez Fernández), dúas abstencións (dos 
concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo: 
 

Primeiro: Modificar o acordo do Pleno do Concello de 24 de xuño do 
2019 (expediente 2019 SEC0000000118) para modificar o cargo con 
dereito a dedicación exclusiva, de xeito que se a Alcaldía deixa de 
atoparse no réxime de dedicación exclusiva (100% ou xornada completa 
e quedará nese réxime o seguinte cargo:  Segunda tenencia da Alcaldía. Dedicación exclusiva (100 % ou 

xornada completa) retribuída con 2142,86€ brutos mensuais en 
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14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía nos 
meses de xuño e de decembro), cun total de 30.000,04€ brutos 
anuais. 
 

Por resolución da Alcaldía determinarase a persoa que exercerá a 
dedicación exclusiva retribuída. 
 

Segundo: Se manteñen sen modificar os demais estremos do acordo do 
24 de xuño do 2019. 
 

Terceiro:  Se procederá á publicación do presente acordo no Boletín 
Oficial da Provincia, aos efectos do disposto no artigo 75.5 da Lei 
7/1985, de 2 de abril. 
 
 
5º Ditame da Comisión de Medio Ambiente e Servizos celebrada o 12 de 
decembro de 2019 relativo á solicitude de FCC S.A. de prórroga do 
contrato da xestión indirecta concesional do servizo de recollida de 
residuos urbanos e limpeza viaria do concello do Barco de Valdeorras. 
Expediente 2019-SEC000000166. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de medio Ambiente e Servizos do 12 de decembro de 2019, que 
literalmente di: 
  
“Antecedentes: 
 

1º O Pleno do Concello en sesión do 25 de agosto do 2008, como órgano de 
contratación neste expediente, acordou aprobar o expediente de contratación, os 
pregos de cláusulas administrativas tal e como figuran no expediente, o 
anteproxecto de explotación, prescricións técnicas e demais contido do expediente 
para a contratación, baixo a modalidade de concesión, autorizouse o gasto preciso, 
e se dispuxo a apertura do procedemento aberto, varios criterios de adxudicación 
ordenando a publicación dos correspondentes anuncios. 
2º Publicouse anuncio da licitación no B.O.P. de Ourense do 3 de setembro, 8 e 17 
de setembro do 2008, no D.O.G. do 3 e 15 de setembro do 2008 e no perfil do 
contratante o 17 de setembro do 2008.   
3º O Pleno do Concello acordou en sesión de 11 de setembro do 2009 a 
adxudicación provisional do contrato a Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. N.I.F. A28037224 e o 9 de decembro do 2009 acordou tamén o pleno a 
adxudicación definitiva. 
4º Formalizouse o contrato o día 11 de xaneiro do 2009 e acta de inicio do contrato 
subscribiuse o 12 de xaneiro do 2009. 
5º O día 17 de xuño do 2019 Ernesto Barrido Vega, actuando en representación de 
Fomento de Cosntrucciones y Contratas S.A. solicitou prórroga do contrato ao que 
se refire o expediente. 
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O día 21 de novembro do 2019 achégase poder de representación que faculta a 
Ernesto Barrido Vega para poder solicitar a prórroga en nome de FCC SA. 
6º Presentáronse escritos e documentación anexa o 4 de setembro do 2019 e 21 de 
outubro do 2019, (rexistrados cos números 9362 e 11250 respectivamente) co 
obxecto de poñer en coñecemento a segregación da rama de negocio de servizos 
medioambientais dende a mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., -
FCC S.A, en diante- (A28037224) a favor de Fomento de Construcciones y 
Contratas Medio Ambiente S.A. -FCCMA S.A. en diante- (A28541639). 
Con esta escisión da rama de empresa medioambiental produciuse unha 
modificación subxectiva do contrato GESTIÓN INDIRECTA CONCESIONAL 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE O BARCO DE VALDERORRAS, do 
que resultou adxudicatario FCC S.A. a favor de FCCMA S.A.. 
7º Incorporouse ao expediente poder suficiente para representar á mercantil 
solicitante o 22 de novembro do 2019, e certificado da Tesourería municipal e do 
ROLECE o 22 de novembro do 2019. Requiriuse determinada documentación á 
solicitante o 25 de novembro do 2019, documentación que se presentou o 2 de 
decembro do 2019  
 

Consideracións legais e técnicas 
1ª A normativa que resulta de aplicación nos efectos, cumprimento e extinción, 
incluída a súa duración e réxime de prórrogas neste contrato está constituída polas 
normativa vixente no momento de publicación dos anuncios de licitación (17 de 
setembro do 2008) de acordo coa D.T. 1ª.2 da vixente LCSP. 
2ª O responsable do contrato emitiu informe o 22 de outubro do 2019 no que se 
sinala que o contrato “se ven prestando a satisfacción do Concello e segundo o 
estipulado nos pregos contractuais, polo que non se estima inconveniente en que 
sexa outorgada una prórroga contractual. 
3ª Pola Secretaría emitiuse informe o 28 de outubro do 2019 no que se conclúe 
“Polo tanto, logo de ver a solicitude, podería concederse polo órgano de 
contratación (o Pleno da Corporación) unha prórroga de duración por un período 
dun ano, mantendo inalterables as condicións que determinaron a adxudicación do 
contrato así como estendendo a garantía definitiva coa prórroga –sen necesidade 
dunha nova garantía- sempre e cando se proceda con carácter previo a emendar a 
falta de acreditación da representación. Ademais se deberá, antes de adoptar o 
acordo: 
-Acreditar no expediente a inexistencia de prohibicións de contratar coa 
administración así como acreditar a inexistencia de débedas tributarias e coa 
seguridade social antes da adopción do acordo correspondente. 
-Acreditar a esixencia de crédito preciso, de ser o caso, así como a previa e 
preceptiva fiscalización da Intervención do acordo proposto. 
-Logo diso procederá a formalización en documento administrativo da prórroga 
contractual.”. 
4ª Emitiuse informe pola Intervención municipal o 14 de novembro do 2019 no que 
se informa favorablemente a prórroga solicitada e, entre outras consideracións, que 
“3.-A vista de canto antecede cabería a prórroga do contrato, previa acreditación 
de: -Acreditar no expediente a inexistencia de prohibicións de contratar coa 
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administración así como acreditar a inexistencia de débedas tributarias e coa 
seguridade social antes da adopción do acordo correspondente. 4.Polo que respecta 
ao crédito preciso para facer fronte a prórroga do contrato, debe dotarse nas 
aplicacións orzamentarias sinaladas para o exercicio 2020. 5.- Tal como se pon de 
manifesto no informe de Secretaría non consta acreditada a representación da 
concesionaria por quen asina a solicitude tal e como esixe o artigo 5.3 da Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Tal como consta no expediente, achégase un poder 
notarial de representación pola concesionaria, se ben o poder é da mercantil FCC 
Medio Ambiente, S.A. (CIF A28541639), e non de FCC,S.A. (CIF A28037224) 
con quen ten o contrato o Concello. Este feito debe emendarse antes da toma do 
acordo e a formalización da prórroga”. 
5ª Acreditouse no expediente a inexistencia de prohibicións de contratar, así como 
débedas tributarias e coa seguridade social e co Concello. O expediente tamén se 
emendou no que atinxe á acreditación do poder suficiente para que o asinante da 
solicitude poida representar á concesionaria. 
6ª Logo de ver a nota informativa da Secretaría do 9 de decembro do 2019, na que 
se informa da constancia da documentación que esixía os informes da Secretaría e 
da Intervención así como do expediente de escisión da rama da empresa que inclúe 
este contrato dende FCC S.A. a FCCMA S.A. 
 

Logo do que antecede, ao ser o órgano de contratación deste contrato o Pleno da 
Corporación, propoño que se ditamine de forma favorable e logo o Pleno do 
Concello acorde o seguinte:  
 

Primeiro: Conceder a prórroga solicitada por Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. N.I.F. A28037224 do contrato “GESTIÓN INDIRECTA 
CONCESIONAL DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE O BARCO DE 
VALDERORRAS” por un ano, ata o 11 de xaneiro do ano 2021 
 

Segundo: A presente prórroga formalizarase en documento administrativo coa 
empresa adxudicataria ou coa empresa beneficiaria da escisión da rama de empresa 
na que se atopa incluído este contrato (Fomento de Construcciones y Contratas 
Medio Ambiente, S.A., CIF A28541639), para o caso de que con carácter previo o 
Pleno do Concello acorde que se xustificaron as esixencias legais da escisión 
contractual que se comunicou ao Concello. Neste caso realizarase unha única 
formalización contractual que inclúa a prórroga solicitada e a modificación 
subxectiva do contrato por cambio do contratista.” 
 
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 todo no 
ditame, que se trata de que hai un mecanismo legal que permite prorrogar 
por un ano á concesionaria do servizo de recollida de residuos urbanos e 
limpeza viaria esa continuidade no seu servizo e que é o que se trae aquí ao 
Pleno, previa solicitude da propia concesionaria e previa corrección de 
certos erros que había na documentación e que lle foron requiridos dende a 
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Secretaría. Di que esta solicitude de prórroga conta co informe favorable de 
Secretaría e de Intervención e que a prórroga comezaría a contar dende o día 
11 de xaneiro do 2020 ata o 11 de xaneiro do 2021.       
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que entende que este punto vai a ser 
aprobado pero que non lle parece de recibo que se diga na prensa que a 
concesionaria actual segue un ano máis xa que para que pregunta ao pleno 
se xa o decidiu. 
 
Di o señor Alcalde que é certo que el non os vira e díxolle o Secretario que 
xa estaban feitos porque non se dera conta no programa informático que o 
expediente ten dúas páxinas e nesa páxina o último documento era o 
segundo informe de Secretaría que unha vez recibidos os documentos que se 
lle requiriron á empresa fíxose un anexo informando favorablemente todo o 
presentado.    
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que como no punto anterior, o da dedicación 
exclusiva, ocultóuselle un dato importante á oposición que era que a 
empresa FCC seis meses antes comunicoulle  en xullo a súa vontade e a 
oposición non soubo disto, pois sabeo cando se levou o ditame á Comisión 
informativa, que este é un dato moi importante porque a oposición puido 
pedir un informe ao Técnico de Medio Ambiente si a empresa cumprira coas 
cláusulas do contrato durante os dez anteriores anos, e poderse formar unha 
idea para pedir que se renove por un ano ou simplemente iniciar un proceso 
para volver a dar a concesión para os próximos anos, que se volve a estar no 
mesmo, que cando hai un comunicado deste tipo que afecta ao conxunto dos 
veciños e veciñas do Barco hai que comunicarllo á oposición e non vir cos 
datos feitos e co planteamento feito cando xa non hai máis remedio, que 
hoxe vaise a votar quedar ou non quedar sen recollida de lixo, que por todo 
iso cre que se segue a desprezar á oposición, se segue ocultando datos á 
oposición, que ninguén di que non lle pode comunicar á prensa calquera 
asunto que considere oportuno pero que cando hai un ditame polo medio, 
que é de obrigado cumprimento, ten que comunicalo previamente e non 
ocultalo.  
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que como parece que non hai ningún 
impedimento para proceder a conceder a prórroga, xa que segundo se di  
acreditouse a representación, etc., o seu Grupo está de acordo en que se 
comece a traballar nun novo prego para sacar o servizo a concurso e así non 
dar lugar a que haxa que solicitar outra prórroga. Di que tamén quere sinalar 
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que actualmente hai queixas en varias zonas por deficiencias de limpeza, 
pola recollida e limpeza no entorno dos contedores, que xa fai anos que o 
seu Grupo os está poñendo de manifesto, que hai illotes de contedores que 
se limpa escasamente e moitas veces cando se fai é porque se chamou ou se 
protestou ou porque se colga nas redes sociais, que si é un servizo que está 
no contrato debe de cumprirse e facer cumprilo, que en canto ás deficiencias 
hai que solucionalas, sobre todo nas zonas críticas, quedando ben reflexadas 
no novo prego de condicións sen que por iso teña que ser máis caro o 
servizo, que isto mesmo vale para o ano que se vai a prorrogar agora, que 
hai que velar para que non sirva como motivo o feito de que se prepare un 
novo concurso para que haxa deixadez, que neste sentido o voto do seu 
Grupo vai ser favorable. 
 
Di o señor Alcalde que, contestando a algo que se dixo, de que si se vota en 
contra o día 15 de xaneiro ninguén recolle o lixo, que non é así porque o 
contrato contempla perfectamente que terá que seguir a mesma empresa 
durante un ano ou ata que haxa unha nova adxudicación, polo tanto iso non 
é certo.  
 
Di o señor García Yáñez que si que lle oculta información, que a solicitude 
de prórroga foi de xullo e o Alcalde non a comunicou á oposición. 
 
Di o señor Alcalde que a comunicou cando estaban os informes feitos.     
 
Di o señor García Yáñez que se podería haber iniciado un novo concurso en 
vez dunha prórroga automática, que é ao que se acollen as empresas para 
sacar mellor os cartos aos veciños.      
 
Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por catorce votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, Álvarez Fernández, Aguado García, Crespo Díaz, 
Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García) e dúas abstencións 
(dos concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), adopta o seguinte 
acordo: 
 

Primeiro: Conceder a prórroga solicitada por Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. N.I.F. A28037224 do contrato 
“GESTIÓN INDIRECTA CONCESIONAL DE LOS SERVICIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL 
MUNICIPIO DE O BARCO DE VALDERORRAS” por un ano, ata o 
11 de xaneiro do ano 2021. 
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Segundo: A presente prórroga formalizarase en documento 
administrativo coa empresa adxudicataria ou coa empresa beneficiaria 
da escisión da rama de empresa na que se atopa incluído este contrato 
(Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, S.A., CIF 
A28541639), para o caso de que con carácter previo o Pleno do Concello 
acorde que se xustificaron as esixencias legais da escisión contractual 
que se comunicou ao Concello. Neste caso realizarase unha única 
formalización contractual que inclúa a prórroga solicitada e a 
modificación subxectiva do contrato por cambio do contratista. 
 
 
Neste momento auséntase da sesión a concelleira Cristina Domínguez 
Rodríguez que regresa a sesión no momento que se indica. 
 
6º Ditame da Comisión de Medio Ambiente e Servizos celebrada o 12 de 
decembro de 2019 relativo á modificación subxeitiva no contrato da 
xestión indirecta concesional do servizo de recollida de residuos 
urbanos e limpeza viaria do concello do Barco de Valdeorras, por 
escisión dunha rama de empresa. Expediente 2019 SEC-000000178. 
 

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de medio Ambiente e Servizos do 12 de decembro de 2019, que 
literalmente di: 
  
“Antecedentes: 
1º O Pleno do Concello en sesión do 25 de agosto do 2008, como órgano de 
contratación neste expediente, acordou aprobar o expediente de contratación, os 
pregos de cláusulas administrativas tal e como figuran no expediente, o 
anteproxecto de explotación, prescricións técnicas e demais contido do expediente 
para a contratación, baixo a modalidade de concesión, autorizouse o gasto preciso, 
e se dispuxo a apertura do procedemento aberto, varios criterios de adxudicación 
ordenando a publicación dos correspondentes anuncios. 
2º Publicouse anuncio da licitación no B.O.P. de Ourense do 3 de setembro, 8 e 17 
de setembro do 2008, no D.O.G. do 3 e 15 de setembro do 2008 e no perfil do 
contratante o 17 de setembro do 2008.   
3º O Pleno do Concello acordou en sesión de 11 de setembro do 2009 a 
adxudicación provisional do contrato a Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. N.I.F. A28037224 e o 9 de decembro do 2009 acordou tamén o pleno a 
adxudicación definitiva. 
4º Formalizouse o contrato o día 11 de xaneiro do 2009 e acta de inicio do contrato 
subscribiuse o 12 de xaneiro do 2009. 
5º Presentáronse escritos e documentación anexa o 4 de setembro do 2019 e 21 de 
outubro do 2019, (rexistrados cos números 9362 e 11250 respectivamente) co 
obxecto de poñer en coñecemento a segregación da rama de negocio de servizos 
medioambientais dende a mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., -
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FCC S.A, en diante- (A28037224) a favor de Fomento de Construcciones y 
Contratas Medio Ambiente S.A. -FCCMA S.A. en diante- (A28541639). 
Con esta escisión da rama de empresa medioambiental produciuse unha 
modificación subxectiva do contrato GESTIÓN INDIRECTA CONCESIONAL 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE O BARCO DE VALDERORRAS, do 
que resultou adxudicatario FCC S.A. a favor de FCCMA S.A.. 
6º Incorporouse poder suficiente para representar á mercantil solicitante o 22 de 
novembro do 2019. 
7º Incorporouse ao expediente certificado da Tesourería municipal o 22 de 
novembro do 2019, do ROLECE da mesma data e na documentación presentada o 
2 de decembro do 2019 atópase xustificación da solvencia económica e financieira 
de acordo coa letra a) apartado 3 reproducido na anterior consideración e 
xustificación da solvencia técnica de acordo coa letra b) apartado 1 reproducida na 
anterior consideración, achegan tamén as certificacións de atoparse ao corrente coa 
SS, ATRIGA e AT. 
 

Consideracións legais e técnicas 
 

1ª A normativa que resulta de aplicación está constituída polas normativa vixente 
no momento de publicación dos anuncios de licitación (17 de setembro do 2008) de 
acordo coa D.T. 1ª.2 da vixente LCSP. 
2ª O artigo 202 da Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
na versión aplicable ao caso que nos ocupa, se dedica ás modificacións 
contractuais. No seu apartado 4 sinala: “4. En los casos de fusión de empresas en 
los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la 
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.”. 
3ª O prego de cláusulas administrativas esixe a acreditación da solvencia tal e 
como segue: 

“Podrán presentar proposiciones las Personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y que su finalidad o 
actividad guarde relación directa con el objeto del Contrato según resulte de sus 
respectivos Estatutos o Reglas Fundacionales, que no estén incursas en prohibición 
de contratar (art. 49 LCSP), y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional por cualquiera de los medios establecidos en los art. 63, 64, 67 y 68 
de la LCSP.  

Los empresarios contarán, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional exigible para la realización de la actividad o prestación constituyente 
del objeto del contrato.  

De tratarse de Personas Jurídicas dominantes de un grupo de Sociedades, 
se podrá tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de 
acreditar la solvencia o en su caso, la persona jurídica dominante, siempre y 
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cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas 
sociedades necesarios para la ejecución del contrato.  

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios 
constituidos temporalmente conforme al art. 48 LCSP. Cada uno de los 
empresarios agrupados deberá de acreditar su capacidad de obrar y su solvencia 
indicando en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la subscriban, la participación de cada uno de ellos, y la persona o entidad que 
durante la vigencia del contrato representará a todos ellos frente a la 
Administración Contratante, y que asumen el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal de empresas, según el art. 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre ( BOE 257/2001). El referido documento se firmará por los representantes 
de cada una de las empresas componentes de la Unión Temporal de Empresas.  
a) Solvencia económica y financiera:  
1.- Acreditar que la empresa dispone de unos fondos propios de al menos 
1.000.000 Euros, mediante el balance o resumen de éste del ejercicio 
inmediatamente anterior al de la contratación.  
2.- Informe de instituciones financieras que acredite que la situación financiera de 
la empresa, conocido el estado consolidado de su activo y pasivo y su volumen de 
negocios, le permite asumir obligaciones de futuro por el plazo de vigencia del 
contrato, por el importe de las obligaciones que puedan derivarse del respectivo 
contrato si este le es adjudicado.  
3.- Declaración responsable firmada por el representante de la empresa relativa a la 
cifra global de facturación por los contratos de limpieza viaria, recogida y 
tratamiento de residuos realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios, 
siendo necesario para considerar a la empresa solvente por este criterio, que esa 
cifra sea al menos 4.000.000 Euros anuales.  
b) Solvencia Técnica:  
1.- Declaración responsable, suscrita por el representante legal de la empresa 
acreditativa del personal fijo de la empresa, que deberá ser al menos de 150 
trabajadores.  
En su caso, de contar con trabajadores discapacitados en su plantilla; se acreditará 
fehacientemente dicho extremo, así como el número de trabajadores que tengan 
carácter fijo, a los efectos de lo señalado en la Disposición Adicional 6ª LCSP.  
4ª Emitiuse nota Informativa da Secretaría o 28 de novembro do 2019 e realizouse 
a preceptiva fiscalización da intervención o 11 de decembro do 2019. 
Logo do que antecede, proponse que se ditamine favorablemente a presente 
proposta para que o Pleno do Concello na sesión do 18 de decembro do 2019 
acorde: 
Declarar que Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A. 
(A28541639) cumpre cos requisitos para subrogarse en todos os dereitos e 
obrigacións dimanantes do contrato “GESTIÓN INDIRECTA CONCESIONAL 
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE O BARCO DE VALDERORRAS” 
(da que foi adxudicataria inicialmente Construcciones y Contratas S.A.  
(A28037224) e, polo tanto, aprobar esta modificación subxectiva no contrato. 
A subrogación deberá ser formalizada en documento administrativo, podendo 
realizarse en unidade de acto coa formalización da prórroga contractual solicitada 
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(Expediente 2019 SEC000000166) para o caso de que se conceda a prórroga sexa 
concedida polo Pleno do Concello.” 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para simplemente recordar que a nova 
empresa cumpre co especificado con respecto á solvencia económica e 
financeira que se lle pedía no seu momento e que o informe de  fiscalización 
é favorable. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen pregunta si é unha simple subrogación ou escisión de empresas. 
 
Di o señor Alcalde que non é subrogación, que a empresa se escinde en 
dúas, segue FCC SA que é a empresa matriz, e crean unha nova empresa 
que é a que leva todos os temas de medio ambiente dentro da empresa 
matriz, que realmente quen prestaría o servizo sería esa segunda empresa de 
medio ambiente, que non sería unha subrogación que é cando unha empresa 
lle pasa o servizo a outra diferente.  
 
Di o señor García Yáñez si a primeira é subsidiaria da segunda ou a segunda 
é subsidiaria da primeira. 
 
Di o señor Alcalde que quen ten que cumprir é a segunda, que a primeira xa 
cumpría cando se lle asignou o contrato, entón quen ten que demostrar que 
cumpre é a segunda.  
 
Regresa á sesión a concelleira Cristina Domínguez Rodríguez 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que entende que iso é que unha empresa 
está participada pola outra na medida que sexa e que terá a entidade 
suficiente para cumprir co servizo,  que o ver que se cumpren todos os 
requisitos legais votan a favor. 
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

Declarar que Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente 
S.A. (A28541639) cumpre cos requisitos para subrogarse en todos os 
dereitos e obrigacións dimanantes do contrato “GESTIÓN 
INDIRECTA CONCESIONAL DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO 
DE O BARCO DE VALDERORRAS” (da que foi adxudicataria 
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inicialmente Construcciones y Contratas S.A.  (A28037224) e, polo 
tanto, aprobar esta modificación subxectiva no contrato. 
 

A subrogación deberá ser formalizada en documento administrativo, 
podendo realizarse en unidade de acto coa formalización da prórroga 
contractual solicitada (Expediente 2019 SEC000000166) para o caso de 
que se conceda a prórroga sexa concedida polo Pleno do Concello. 
           
 
   
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
Di o señor Alcalde que hai tres mocións presentadas polos dous 
compoñentes do Grupo Mixto e que primeiramente hai que ratificar a súa 
inclusión na Orde do día. 

 
1º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
Grupo Mixto (Félix García Yáñez) relativa a desenvolvemento de 
medidas cara á igualdade na educación. Expediente 2019 EC000000184 
 

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 da lectura á Moción 
presentada, que literalmente di: 
 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Outro 25N saímos ás rúas para reivindicar máis medidas que nos conduzan á 
erradicación das violencias machistas nas súas distintas manifestacións. Este ano 
facémolo tras un rexistro de asasinadas cruento e coa sensación de que a sociedade 
se conciencia e avanza máis rápido do que o fai o propio sistema como o demostra 
unha nova sentenza patriarcal  a unha "manada" fai só unhas semanas. Por elo 
debemos lexislar para protexer pero tamén para transformar o sistema, polo que é 
necesaria a implantación de medidas estruturais con incidencia principal no ensino. 
Partindo de que as escolas son unha das áreas de socialización máis importantes 
para as nenas e os nenos, é imprescindible reforzar o papel das mesmas e do 
profesorado a prol da igualdade. Neste senso, a escola debe converterse no 
principal axente a prol da igualdade, espazo no que se combatan os estereotipos e 
roles que fomentan a desigualdade de xénero, e no que se traballe no respecto e 
inclusión da diversidade. 
Malia que nos últimos anos se deron avances na introdución da perspectiva de 
xénero nas escolas e se desenvolveron diversos programas e proxectos de 
educación en igualdade, resultan insuficientes, esporádicos e moitas veces 
dependen da vontade da comunidade educativa ou de propostas de institucións 
concretas. 
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Un dos aspectos de desigualdade sobre os que se ten reflexionado nos últimos 
tempos é o que afecta ao uso dos espazos. Neste senso, unha escola 
verdadeiramente inclusiva é igualitaria require que os espazos, servizos, procesos, 
materiais e produtos podan ser utilizados por todo o alumnado sen ningún tipo de 
discriminación e se incorporen as condicións que aseguren a accesibilidade física, 
cognitiva, sensorial e emocional. 
Se falamos dos patios educativos e de recreo, lugar na que as nenas e nenos pasan, 
de media, unhas 525 horas ao ano, é evidente que o espazo central está ocupado, 
maioritariamente, polos campos de xogos de pelota, nos que se concentran, 
maioritariamente, os nenos, deixando ás nenas arrinconadas en lugares secundarios. 
Pare reequilibrar estes usos diferenciados, están xurdindo diversas iniciativas 
consistentes na redistribución de zonas nos patios, diferenciando contornas e 
democratizando o espazo. Deste xeito, en determinados proxectos resérvase unha 
zona para xogos de pelota, pero tamén outras para outros usos; habilítanse zonas 
verdes e hortos educativos; píntanse no chan "taboleiros" para xogos tradicionais 
como a mariola, o tres en raia, as carreiras de chapas, o fútbol con chapas, o 
twister... convertendo o patio nun lugar de lecer pero tamén de aprendizaxe, a 
través de xogos inclusivos e non excluíntes. 
Por outra banda, as novas tecnoloxías e as redes sociais supoñen outro espazo de 
socialización e ocio para os nosos nenos e nenas cuxa influencia na formación do 
seu carácter está por determinar, posto que falamos de ferramentas cuxa aparición e  
democratización son relativamente recentes. Non obstante, como espazos de 
socialización, reflicten un orde baseado no sistema imperante, polo que se arrastran 
as mesmas dinámicas de socialización, estereotipos e discriminación incluídas. nte 
esta nova maneira de relacionarse e o acceso cada vez máis temperá ás mesmas, é 
preciso establecer parámetros que fomenten dinámicas positivas e favorecer a 
capacidade das familias e dos e das menores para detectar comportamentos 
discriminatorios e condutas negativas que as veces pasan desapercibidas pola 
distorsión que deriva do uso destas ferramentas, incluso no caso das persoas 
adultas. Neste senso, debemos traballar dende as institucións para facilitarlle ás 
menores e ás familias (que na súa maioría descoñecen o riscos derivados desta 
primeira inmersión nas redes sociais) os medios que as protexan nos seus primeiros 
pasos nas novas tecnoloxías e no mundo das redes sociais, incluíndo a perspectiva 
feminista tan necesaria para prever que as nenas se atopen en situación de 
vulnerabilidade, fomentando ademais o uso responsable das mesmas e evitando 
que as novas tecnoloxías se convertan nunha ferramenta habitual de "bullying". 
Somos conscientes de que a sociedade se forma a pequena escala en cada aula e a 
concienciación dende as primeiras idades é fundamental, tanto para prever como 
para identificar estas ou outras problemáticas. 
Ante esta situación, e conscientes da importancia de traballar dende o ensino para a 
transformación social cara a igualdade, este ano, a campaña "en Negro contra as 
violencias" promovida en moitos concellos de Galicia, pon o seu foco na 
educación. Para contribuír dende o Concello de O Barco de Valdeorras a que as 
nosas escolas sexan axentes principais en prol da igualdade que combatan a 
desigualdade de xénero e que traballen no respecto e inclusión da diversidade, 
instamos ao Pleno a adoptar os seguintes 

ACORDOS: 
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-Desenvolver un plan de patios escolares inclusivos e coeducativos a prol da 
igualdade de xeito que se aposte por xogos que promovan a convivencia, a 
inclusión e un uso dos espazos igualitarios.  
-Deseñar unha campaña (en colaboración coas ANPAS e colectivos feministas), 
para o uso responsable e con perspectiva feminista das novas tecnoloxías e as redes 
sociais enfocadas ás menores, ANPAS, familias e persoal educativo. Promover a 
mesma tanto nos centros de ensino como espazos frecuentados por nenos e nenas e 
a mocidade, como poden ser bibliotecas, instalacións deportivas e culturais, 
facilitando así a implantación transversal da mesma. 
-Dotar de fondos procedentes do "Pacto de Estado contra as Violencias machistas" 
(sempre que as condicións da nova asignación o permita) ou do propio concello 
para o desenvolvemento desta campaña." 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que está de acordo copa moción 
presentada. 
 
Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, a Sra. Guitián Martínez, que di que condenan  todo tipo de 
violencia machista e que están totalmente de acordo con que se tomen 
medidas que promovan a igualdade entre homes e mulleres, que está claro 
que a erradicación deste tipo de violencia ten que partir dunha educación 
que se leve a cabo dende unha perspectiva integral e de xénero, que 
contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia e en particular a de 
xénero, que na convivencia dos centros educativos se poden observar si hai 
certos comportamentos machistas, xa que o que ocorre dentro deles é un 
reflexo do que ocorre na sociedade e nos centros educativos en Galicia xa se 
están tomando medidas para o desenrolo da igualdade coa implantación do I 
Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-
2020 co que se pretende actuar sen diferenciar as mensaxes en función do 
sexo e que esa liña de actuación é unha das ferramentas más útiles e 
potentes para poder acabar coa desigualdade. Prosegue falando a concelleira 
para afirmar que os centros educativos constitúen unha plataforma excelente 
para a superación dos prexuízos sexistas e para conseguir un cambio en 
profundidade das estruturas e das prácticas sociais non desexables, que en 
canto á redistribución de espazos nos patios dos centros educativos, nos 
centros educativos do Barco xa se están tomando medidas para fomentar 
outros tipos de xogos, que hai zonas destinadas para xogos de pelota, pero 
tamén hai outras nas que os nenos e as nenas poden divertirse noutros xogos 
e que non implican a xa citada pelota, que é cuestión de acercarse e ver 
como no chan hai debuxados outros xogos e en outras zonas diferentes, e 
parece que a medida está funcionando porque hai incluso algún colexio que 
implantou unha medida que chaman o día sen balón e que non está de 
acordo coa afirmación de que as nenas se quedan apartadas porque os nenos 
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están xogando á pelota, que si se fala de igualdade da mesma forma que os 
nenos xogan á pelota as nenas tamén poden participar nos xogos xa sexa 
xogando con eles ou ben si así o prefiren formando grupos de xogo entre 
elas e que no aspecto das redes sociais é certo que nenos e nenas empezan a 
familiarizarse con elas cada vez máis cedo e que as redes sociais non sempre 
se utilizan co fin de relacionarse uns con outros se non que as veces se 
utilizan co fin de facer dano, polo que hai que ensinarlles tanto a uns como a 
outras como usalas adecuadamente e dos perigos que poden esconderse tras 
elas, sen centrar o foco nas nenas se non que tamén hai que prestar unha 
especial atención a aqueles que non forman parte dos estereotipos que as 
redes sociais están marcando, que a educación neste aspecto non so ten que 
facerse desde un punto de vista feminista, senón dende o respecto a todos, 
que hai que recordar que falando de redes sociais non solo as rapazas son 
vulnerables se non que todos os usuarios delas o son. Remata  a súa 
intervención a voceira dicindo que tanto dende o núcleo familiar como 
dende os centros educativos hai que prestar especial atención neste aspecto e 
implicarse máis no uso que os mozos e as mozas lles dan a estas 
ferramentas, así como o tempo que lle dedican ao cabo do día e que tamén 
habería que instar aos responsables que establezan medidas más restritivas 
nas súas políticas de uso e privacidade, que por moita información e 
educación que se dea ao respecto sempre haberá quen non a utilice con bos 
fines. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que a moción ten dúas 
partes, unha dedicada a parte educativa, aos centros escolares, e a outra que 
é a parte destinada ás redes, e que o seu grupo votaría a favor desta moción 
pero que non o poden facer porque á vista do punto primeiro do acordo que 
propón a moción o Concello non ten competencia nos patios escolares xa 
que lle compete aos propios centros educativos, que lles parece moi ben 
toda a exposición de motivos pero que o Pleno non ten competencia para 
desenvolver un plan dentro dos patios escolares sen previamente haberllo 
proposto ás direccións dos centros escolares, que nos outros dous puntos 
están de acordo. 
 
Di o señor Alcalde que nese punto primeiro deberíase poñer unha palabra 
diferente á "desenvolver un plan", por exemplo "colaborar nun plan". 
 
Di o señor Alonso Araujo que hai que contar coa colaboración das propias 
direccións dos centros educativos. 
 
Di o señor García Yáñez que é un plan indicativo, que a última decisión van 
a tela os claustros, pero que haberá que convencelos. 
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Di o señor Alonso Araujo que entón sería mellor que se redactara isto 
doutro xeito e que os centros educativos, as direccións ou quen eles 
consideren, que participen na elaboración dese plan ou que os poidamos 
convocar, que coa idea básica están todos de acordo pero que realmente cre 
que o que falla é a posta en marcha do plan. 
 
Di o señor García Yáñez que o Concello non ten competencia niso pero que 
hai un Consello de Educación Escolar e aí se podería desenrolar o plan. 
 
Di o señor Alcalde que nos se lles pode impoñer esa esixencia porque a eles 
lle consta que xa se está facendo, por exemplo no colexio de Viloira ou no 
colexio Julio Gurriarán.  
 
O señor García Yáñez afirma que no colexio Julio Gurriarán o espazo está 
moi delimitado. 
 
O señor Alonso Araujo afirma que non é así, que en primaria sobre todo 
xogan mesturados os nenos e as nenas. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro Saavedra Cantillana quen fai  uso dela 
para dicir que están facendo diferentes actuacións respecto ao tema 
educativo, que en concreto en este apartado se están desenrolando os 
consellos de participación da infancia e adolescencia, que é un tema que está 
en proceso e xa hai bastante participación, participan profesores, pais e 
nenos, que o Concello non vai a desenvolver un plan para pasarllo a eles, 
que terá que saír desas estruturas nas que se está a traballar e que o leven os 
representantes municipais nos consellos escolares, que pensa que hai que 
cambiar o concepto de desenvolver. 
 
Di o señor  García Yáñez que poderíase redactar engadindo no primeiro 
apartado cando di: en colaboración coa comunidade educativa local, e 
redactalo para que diga: Desenvolver un plan de patios escolares inclusivos 
e coeducativos en colaboración coa comunidade educativa local. 
 
Di o señor Alcalde que xa o hai, que no segundo punto e no terceiro están 
todos de acordo pero que no primeiro o Concello non pode dicir nada 
porque non ten competencias para desenvolver o plan. 
 
Intervén a concelleira señora Pizcueta Barreiro e di que nos recreos o xogo 
non é tutelado, e que esa é unha máxima dese xogo.   
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O señor  García Yáñez fai uso da palabra para dicir que retira o primeiro 
punto do acordo da Moción presentada. 
 
O señor Alonso Araujo fai uso da palabra para dicir que con respecto ao 
segundo e terceiro punto do acordo quere engadir ao xa sinalado pola 
voceira do Grupo municipal do  Partido Popular que o 95% da adolescencia 
utiliza as redes a diario e que o ciberacoso é un crime que afecta 
principalmente ás mulleres e ás rapazas novas, que se calcula que un 18% 
das nenas xa foron vítimas dalgún tipo de ciberacoso antes de cumprir os 15 
anos, que 1,5 millóns de mulleres entre 18 e 19 anos de idade da Unión 
Europea experimentaron este tipo de violencia e que o 74% nunca o 
denunciou á policía, que o maior crecemento de casos de violencia de 
xénero deuse entre menores de 18 anos e que todos estes datos refírense ás 
redes e que o control abusivo a través das redes sociais (con quen fala, o que 
di, a onde vai) é o frecuente na relación de parellas novas, recoñecendo o 
28,8% das mozas españolas sufrilo polo que á vista do exposto cre que si 
que hai motivos suficientes para que o segundo e terceiro punto da Moción 
se lles dea forma e se canalice esa campaña que propón. 
 
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda:  
 

1- Deseñar unha campaña (en colaboración coas ANPAS e colectivos 
feministas), para o uso responsable e con perspectiva feminista das 
novas tecnoloxías e as redes sociais enfocadas ás menores, ANPAS, 
familias e persoal educativo. Promover a mesma tanto nos centros de 
ensino como espazos frecuentados por nenos e nenas e a mocidade, 
como poden ser bibliotecas, instalacións deportivas e culturais, 
facilitando así a implantación transversal da mesma. 
 

2- Dotar de fondos procedentes do "Pacto de Estado contra as 
Violencias machistas" (sempre que as condicións da nova asignación o 
permita) ou do propio concello para o desenvolvemento desta campaña. 
 
 
2º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
Grupo Mixto (José Jesús Vilasánchez Feijóo) relativa a implantación 
liña transporte urbano. Expediente 2019 SEC000000184. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr Vilasánchez Feijóo quen dá lectura á 
Moción presentada, que literalmente di: 
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
O Concello do Barco de Valdeorras non é alleo a unha situación demográfica e 
socioeconómica común ás grandes vilas da Galiza do interior: cunha zona 
periférica con dinámicas propias da hibridación entre o campo e a vila, e onde 
existe unha poboación maiormente envellecida. Esta poboación adoita ter 
dificultades de desprazamento cara a súa cabeceira municipal, a vila do Barco, 
motivada pola propia idade, a falta en moitos casos de vehiculo propio, a ausencia 
de liñas de transporte público, e unhas das pensions máis baixas do estado español. 
Todas estas circunstancias fan que nos atopemos situacións de semi illamento a 
carón das nosas casas. 
Tendo en conta a situación demográfica e económica que presentan moitas zonas 
da Galiza, a administración adaptou a normativa para que os autobuses escolares 
puideran ser usados pola poboación en xeral; máis esta actuación demostrouse 
insuficiente; tanto e así , que concellos de menor importancia demográfica e 
económica que O Barco, e con distinto signo político no seu goberno, como por 
exemplo os concellos de Larouco e Verea, manteñen servizos de transporte 
gratuitos para favorecer a mobilidade da veciñanza. 
Un destes concellos puxo incluso un transporte para facilitar o desprazamento dos 
seus veciños cara a outro concello no perido estival mentres o transporte escolar 
non funcionaba, e mantén un servizo de transporte colectivo para achegar á 
veciñanza ao seu centro de saúde cada martes. O outro concello mantén un 
transporte municipal de viaxeiros desde o 18 de novembro para trasladar aos 
veciños do concello maiores de 65 anos, xubilados ou discapacitados, ao centro de 
saúde, farmacia, e dependencias municipais, tendo planificada rutas varios días á 
semana. 
Vendo eses exemplos de concellos con menor potencia socioeconómica que o 
noso, e crendo que unha liña de transporte rural-urbano, ademais de favorecer a 
equidade e solidariedade entre persoas do noso concello sería favorecedora para o 
comercio e a hostalería; e xa que pensamos que todos os aquí presentes cremos no 
dereito das persoas a ter un aceso asequíbel aos servizos sanitarios, administrativos, 
económicos, comerciais ou de lecer; entendendo por tales no noso concello ao 
centro de saude, o hospital comarcal, o Concello, Facenda,entidades bancarias, 
comerciais, de hostalería e actividades de lecer incluidas as de mantemento físico e 
deportivo adaptadas á súa idade. Dende o bng solicitamos do pleno municipal a 
adopción do seguinte 
Acordo: Acadar no ano 2020 o deseño e implementación dunha liña de transporte 
urbano e periurbano gratuito que favoreza a mobilidade da veciñanza cara aos 
centros sanitarios, administrativos, económicos e de lecer, favorecendo a equidade 
e solidariedade entre a veciñanza" 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que está a favor porque coincide co programa electoral do seu 
Grupo, que lle parece unha moción moi positiva.   
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que o seu Grupo levou no seu programa 
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este proxecto na campaña das Eleccións Municipais do ano 2011, que 
naquel momento o consideraban viable e que tamén se debateu nalgunha 
ocasión, pero que tamén pensan que habería que estar de acordo en que para 
levalo a cabo se necesita unha planificación de traxectos moi correcta e unha 
previsión dos costes, que a moción, ao seu entender, debería de pedir instar 
ao Concello do Barco de Valdeorras a elaboración dun estudo de 
viabilidade, custes, financiación, colaboración con outras administracións, 
entidades e empresas de transportes, e en definitiva conseguir medios de 
financiación, e todo iso para non correr o risco de acabar en pouco tempo 
con que sexa insostible. Di o concelleiro que non teñen coñecemento de que 
o sistema de bus escolar funcione mal no Concello prestando este servizo, 
que o problema estaría no período de vacacións escolares que non funcionan 
os transportes e nese período habería que incidir para ver a demanda que 
hai, que tampouco hai que esquecer aos profesionais do transporte que 
exercen no Barco e pagan aquí a súas licenzas e os seus impostos que é un 
servizo que é moi necesario xa que, entre outras cousas, operan en horarios 
que non farían eses outros transportes, que habería que valorar convenios 
con ese sector e que aínda así cren que sería moi difícil conseguir gratuidade 
absoluta, que xa existen persoas que pola súa condición de pensionistas ou 
por outras circunstancias, teñen dereito a bonificacións en transportes e 
noutros servizos, que iso mesmo se podería aplicar aquí e non se vulnerarían 
os dereitos de ninguén, e tamén se podería considerar o feito de estar 
censado no Concello ou calquera outra fórmula que abaratara o custo aos 
usuarios. Remata dicindo o señor Crespo Díaz que non se pode esquecer que 
existindo o transporte o pode usar calquera, aínda que non sexa usuario 
habitual ou estea de paso, que é o mesmo que cando se vai a outra cidade si 
usamos transporte público hai que pagalo, que ao seu Grupo parécelles máis 
razoable esta postura e que están abertos a aportar e a admitir ideas.        
 
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 vai votar en 
contra da Moción porque agora mesmo as Consellerías de Educación e 
Infraestruturas están poñendo en marcha dous programas (bus compartido e 
transporte e demanda) e que xa están funcionando no Barco, aínda que os 
programas non están implantados na súa totalidade pois teñen de prazo ata o 
ano 2021, que neste caso está de acordo co dito polo señor Crespo Díaz que 
primeiramente habería que ter un estudo de viabilidade de todo este 
proxecto, pois non se está a falar dunha cantidade menor e que a demanda 
dese servizo ten varias opcións, dentro do que prevé a Consellería, con 
horarios fixos e con rutas en función de demandas recibidas e incluso 
inclúen aos propios taxis como vehículos que se poden utilizar para ese 
transporte.    
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Di o señor Vilasánchez Feijóo que sobre o terrible cargo financeiro que ía 
ser para o Concello do Barco non o sabe, que o Concello de Verea destina  
11.616€ ao seu servizo de transporte, que pensa que iso para o Concello do 
Barco non é precisamente moito, que lle parece ben que voten en contra da 
proposta pero que si despois se vai facer un estudo económico e de 
viabilidade dunha proposta deste estilo que conten con el que a vai a apoiar, 
que el o que quere é unha liña de autobuses que é o que reclama a xente, que  
expón a necesidade dunha liña de buses, que lle dá igual si o Concello pon 
unha liña de taxis pero que quere é que se lle facilite ese transporte á xente 
que vive nos pobos, que ten pensións baixas e sen acceso a internet e que 
está de acordo en que se faga un estudo de viabilidade. 
 
Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dous votos a favor 
(dos concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo ), nove en contra (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez e Álvarez Fernández) e cinco abstencións (dos concelleiros 
Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo 
García) non aprobou a moción presentada. 
 
  
3º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
Grupo Mixto (José Jesús Vilasánchez Feijóo) relativa á emigración 
galega. Expediente 2019 SEC000000184. 
 

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr Vilasánchez Feijóo quen da lectura á 
Moción presentada, que literalmente di: 
 

"Este vaise i aquel vaise, 

e todos, todos se van. 
Galicia, sin homes quedas 
que te poidan traballar. 
Tés, en cambio, orfos e orfas 
e campos de soledad, 
e nais que non teñen fillos 
e fillos que non ten pais. 
E tés corazóns que sufren 
longas ausencias mortás, 
viudas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. 
 

No poema Pra a Habana!, a nosa poeta, Rosalía de Castro, plasmou con especial 
sensibilidade o drama da emigración. Un drama non só persoal, senón tamén social 
e nacional. A emigración provoca desarraigamento, familias rotas e conduce tamén 
á desertización económica e á perda de horizonte de futuro dun país. 
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156 anos despois da publicación de Cantares Gallegos este drama dista moito de 
ser unha triste lembranza do noso pasado. Segundo datos do Instituto Galego de 
Estatística, nos últimos 10 anos (2008-2017 –últimos datos dispoñíbeis-) 
emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas entre os 16 e 54 
anos, idades nas que se concentran a maior parte das persoas demandantes de 
emprego. 
Nese período 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos 
abandonaron o noso país. Mozas e mozos que ante a falta de perspectivas de 
realización persoal e laboral tiveron que coller a maleta para se gañar a vida fóra. 
Unha sangría para unha sociedade que criou e formou a unha xeración para que o 
seu coñecemento e o seu traballo contribúa ao progreso doutras sociedades en vez 
de reverter no país. 
A emigración mesmo está a poñer en perigo a propia viabilidade de Galiza. O 
impacto da emigración é evidente no noso devalo demográfico e no avellentamento 
da poboación. 
A poboación activa de Galiza (persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou 
buscan emprego) representa menos da metade da poboación total. 
Na época na que Rosalía escribiu Pra a Habana! a poboación de Galiza 
representaba o 11,5% da poboación total do Estado español e a súa densidade de 
poboación duplicaba a media estatal. En 1900 a porcentaxe descendera ao 10,64%. 
En 1950 situábase no 9,26% e en 2018 era só do 5,74%. É dicir, o peso relativo da 
poboación de Galiza no Estado español reduciuse á metade e en 2018 a nosa 
densidade de poboación situouse por vez primeira por baixo da media. 
Algúns xa denominan a esta realidade “a Galiza mingüante” e se non lle poñemos 
remedio a esta sangría poboacional, significará a morte a medio prazo de Galiza 
como ente colectivo. 
A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrución de parte 
importante da nosa base produtiva, a precariedade no emprego e a ausencia de 
políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do 
devalo demográfico do país e o aumento da emigración. 
Por todo o devandito o Pleno do Concello adopta os seguintes acordos: 
-Dirixirse ao Parlamento de Galiza para que tome en consideración a emigración 
como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia 
nacional e outorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando á 
Xunta de Galiza a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na 
terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. 
-Instar ao Parlamento de Galiza a constituír no seu seo unha ponencia sobre a 
emigración galega, co obxecto de que, no prazo máximo de cinco meses, estude e 
propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao 
longo da historia e actualmente golpea ao Pobo Galego. 
-Deben ser eixos destas políticas: 
- A defensa da base produtiva do país e dunha economía autocentrada, que 
mobilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza. 
- A creación de emprego digno e de calidade. 
- O desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a 
conciliación da vida laboral e familiar. 
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-O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean 
forza aos sectores estratéxicos e ao tecido industrial de Galiza, nomeadamente o 
agrogandeiro, forestal , marítimo-pesqueiro , enerxético e das TIC." 
 
Continúa no exercicio da palabra o señor Vilasánchez Feijóo dicindo que 
esta moción presentada é unha moción de Vía Galega, e que para os 
afeccionados á lingüística o poema de Rosalía non está escrito no galego 
normativo senón que é o galego que falaba ela, aínda que basicamente é 
todo entendible. 
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que está de acordo e que lle gustaría que o drama da emigración 
acabara en Galicia dunha vez, que por iso se suma á Moción xa que cre que 
aínda que son declaracións de futuro, de propostas a realizar, as apoian 
totalmente. 
 
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. González Rodríguez, quen di que en resposta á Moción sobre 
a emigración é certo que nun contexto tan complexo como aquela Galicia 
rural do século XIX e principios do XX, a emigración abriuse paso na nosa 
terra como un camiño polo que transitar cara á procura dunha vida mellor, 
ata o punto de que Galicia se converteu na rexión española que máis 
emigrantes achegou ao intenso proceso migratorio español transoceánico, 
que comparar a situación de Galicia de fai un século e medio coa actual é 
propio dun pensamento vetusto, un discurso esgotado das ideoloxías que 
queren impor como única solución os muros e as fronteiras  que non teñen 
oco nun mundo globalizado, que si a isto se engade o emprego da 
información de forma enganosa e parcial atópase que o BNG desempoou de 
novo os vellos e caducos argumentos. Afirma que nos anos aos que se fai 
referencia na Moción o saldo migratorio co exterior segundo o I.G. de 
Estatística é positivo en 45.031 persoas, e si se fai referencia ao saldo do 
último ano, o fluxo migratorio de Galicia foi positivo en máis de 13.000 
persoas. Di o concelleiro que o regreso de galegos á comunidade medrou 
por quinto ano consecutivo permitindo diminuír o balance negativo entre 
nacementos e falecementos rexistrados, que segundo o Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero a inicios do ano 2019 reduciuse o número de 
emigrantes nados en Galicia en 2.549 e aumentou o número de galegos 
nados no exterior en 3.157, que por todo o exposto vese que o BNG, minte 
de forma perversa mostrando unha imaxe que non ten que ver coa realidade 
do noso país, que sería o resultado de aplicar as políticas de muros ás que se 
reduce a súa ideoloxía radical ao igual que a da plataforma social Vía 
Galega. Prosegue na súa quenda o concelleiro facendo uso da palabra para 
dicir que un eixo que se pide na Moción é a creación de emprego e que o 
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compromiso da Xunta de Galicia polo emprego de calidade é firme e 
decidido pois está a facer unha aposta clara pola incorporación de novas 
tecnoloxías, captación de talento e formación adaptada ás necesidades do 
tecido empresarial, que por iso ten en marcha diferentes programas de apoio 
ao emprendemento, así como a Lei de implantación empresarial, e que  
nestes momentos estanse executando máis de dous mil millóns de euros de 
investimentos no sector industrial, tamén se presentou a nova Axenda 
Industrial 4.0 coa que se prevé crear 500 empregos industriais nos próximos 
catro anos. Di que o sector da industria, onde máis aumentou a ocupación no 
último ano (4,7%), fai medrar a Galicia, seguido da agricultura e a pesca, 
que por todo iso a Xunta seguirá incrementando as oportunidades laborais a 
través de programas como as Unidades Formativas na Empresa ou os 
obradoiros e os programas integrados de emprego. Di o señor González 
Rodríguez que sobre o eixo de igualdade, que se di na Moción, dende o seu 
partido son conscientes que é preciso seguir introducindo melloras e 
concienciando á sociedade da importancia da igualdade, polo que estase a 
impulsar dende a Xunta con medidas obxectivas e non so con pancartas, 
traballando de xeito transversal a través da Comisión Interdepartamental de 
Igualdade, do Consello Galego das Mulleres ou do Plan Galego de 
conciliación e corresponsabilidade, entre outros, e que a Xunta tamén 
traballa na educación dos máis novos, no apoio ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero ou na presenza da muller na ciencia. O concelleiro 
afirma que nos últimos dez anos Galicia incrementou nun 97% o número de 
prazas públicas de escola infantil á disposición das familias con fillos, 
contando na actualidade con máis de 25.000 prazas públicas para nenos e 
nenas de 0 a 3 anos, o que supón que a ratio de cobertura ascende ao 44%, 
once puntos por riba da mínima recomendada pola Unión Europea. Remata 
dicindo o señor González Rodríguez que na presente lexislatura creáronse as 
casas niño e que no ano 2019 hai só 36 concellos que non teñen nin escola 
infantil nin ningún outro centro semellante, mentres que en 2009 eran tres 
veces máis.   
 
Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o Grupo Socialista vai a 
votar a favor da Moción, que todos están concenciados co drama da 
emigración e que quere dicirlle ao concelleiro do PP, o señor González 
Rodríguez, que deu moitos datos, moita información pero que deixou dous 
datos fundamentais, que un é que a provincia de Ourense nos últimos 30 
anos perdeu máis de cen mil habitantes e deses cen mil nos últimos dez anos 
trinta e cinco mil eran mozos preparados que tiveron que emigrar, e deles 
moitos son do Barco porque os coñecemos e están agora mesmo en 
Australia, en Alemaña, en Bélxica, en Francia e outros paises e que 
marcharon pero non por vontade propia senón porque aquí non tiñan 
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oportunidades, que eses son datos que hai que dar e pensar que a provincia 
estase baleirando a marchas forzadas, que so hai que ver o que ocorre cando 
se vai ao noso pobo, que cada vez que hai un defunto casa que se pecha,  
que esa brecha que se crea coa xente que marcha é moi grande, sobre todo a 
nivel de novos nacementos e de envellecemento da poboación, pois dos que 
marchan moitos non volven co que a pirámide desestrutúrase totalmente. O 
concelleiro afirma que con respecto ao terceiro punto da Moción, sobre o 
compromiso do Goberno Municipal, este compromiso está adquirido dende 
o primeiro día en que comezou a gobernar neste Concello co distintos 
proxectos entre eles a posta en valor de terreos que estaban ermos e que 
agora se está traballando neles, as viñas en man común en Vilariño, a posta 
en valor dos montes, as xornadas agrícolas e gandeiras, o viveiro de 
empresas, a ampliación do parque empresarial, os beneficios fiscais que 
permiten crear postos de traballo, as empresas novas que están vindo, etc. 
etc., que como se ve, o Concello leva apostando moitos anos e 
comprometido coas políticas de promoción dos sectores estratéxicos. 
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que quedou abraiado tralas enormes 
cantidades de datos que deu o representante do PP e que discutirallos todos 
un a un e xa que dixo que o BNG minte quere dicir que son moi malos, pero 
que cando van por aí arriba non hai ninguén, que non sabe onde están todos 
eses dos que falou, que diminuír o balance negativo non é que sexa positivo 
é que é menos negativo e entón cando diminúe o balance negativo perdes 
menos e chegará o momento no que non se perde nada que é cando non 
haxa ninguén e que tamén é certo que están crecendo os galegos nacidos no 
estranxeiro, que son os netos e os avós dos emigrantes que vai buscar Feijóo 
para que lle voten. 
 
Di o señor González Rodríguez que hai que vir con máis datos dos que 
trouxo o señor Vilasánchez Feijóo.         
 
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, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo) e cinco votos en contra (dos concelleiros Aguado García, Crespo 
Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), acorda: 
 

-Dirixirse ao Parlamento de Galiza para que tome en consideración a 
emigración como un drama social e nacional, conciba este problema 
como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que 
ataquen as súas causas, instando á Xunta de Galiza a impulsar políticas 
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que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as 
condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. 
 

-Instar ao Parlamento de Galiza a constituír no seu seo unha ponencia 
sobre a emigración galega, co obxecto de que, no prazo máximo de 
cinco meses, estude e propoña as medidas e políticas necesarias para 
rematar con este drama que ao longo da historia e actualmente golpea 
ao Pobo Galego. 
-Deben ser eixos destas políticas: 

- A defensa da base produtiva do país e dunha economía 
autocentrada, que mobilice os enormes recursos do país para 
xerar emprego e riqueza en Galiza. 

 - A creación de emprego digno e de calidade. 
- O desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a 
igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar. 

 

-O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan 
e lle dean forza aos sectores estratéxicos e ao tecido industrial de Galiza, 
nomeadamente o agrogandeiro, forestal, marítimo-pesqueiro, 
enerxético e das TIC. 
 
 
4º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 
1073/2019 ata a número 1361/2019 e das actas da Xunta de Goberno 
Local de datas 31 de outubro de 2019, 7, 14 e 21 de novembro de 2019 e 
5 de decembro de 2019. 
 

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
1073/2019 ata a número 1361/2019 e das actas da Xunta de Goberno Local 
de datas 31 de outubro de 2019, 7, 14 e 21 de novembro de 2019 e 5 de 
decembro de 2019.  
 
O concelleiro señor García Yáñez fai uso da palabra para preguntar pola 
Resolución número 1349/19, que é unha solicitude de Miudiño 2008 SL, 
para a avenida do Bierzo, 16 polo que a empresa desistiu, que si hai datos de 
porque desistiu da solicitude de apertura. 
 
Di o señor Alcalde que agora non ten datos, que na próxima comisión de 
Obras contestaralle.   
 
 
5º Dación de conta das sentenzas recibidas. Expediente 2019  
SEC000000182. 
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A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos correspondentes 
procedementos que están incluídas no expediente 2019 SEC000000182 
cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros. 
 
 
6º Dación de conta do período medio de pago a proveedores 3º trimestre 
2019. Expediente 2019 ECO000000175. 
 

A Presidencia dá conta do período medio de pago a provedores do terceiro 
trimestre do ano 2019, que é de 95,58 días. 
 
 
7º Dación de conta da morosidade 3º trimestre 2019. Expediente 2019 
ECO000000176. 
 

Dáse conta pola Alcaldía do informe de morosidade do terceiro trimestre do 
ano 2019, sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe da 
Alcaldía sobre xustificación do incumprimento. 
 
 
8º Dación de conta da execución trimestral 3º trimestre 2019. 
Expediente 2019 ECO000000177. 
 

Dáse conta pola Presidencia da execución trimestral do terceiro trimestre do 
ano 2019.  
 
 
9º Dación de conta do escrito remitido pola Delegación Provincial de 
Estatística comunicando a cifra para este municipio que se elevará ao 
Goberno aos efectos de aprobación da cifra oficial de poboación 
resultante da revisión do padrón a 1 de xaneiro do 2019. Expediente 
2019 SEC000000185. 
 

Dáse conta pola alcaldía-presidencia da cifra de poboación deste Municipio 
referida a 1 de xaneiro de 2019, elevada polo I.N.E. ao Goberno, e que 
ascende a 13.395 habitantes. 
 
 
10º Rogos e preguntas 
 

Concédeselle a palabra a señora Aguado García quen di que quería 
preguntar polas sentenzas das que se dá conta nun punto anterior, que delas 
hai sete ou oito de empregados do Concello que se fixeron indefinidos a 
partir destas sentenzas, que cre recordar que o señor Alcalde incentivaba a 
estas persoas a acudir para conseguilo e que tamén hai moitas sentenzas de 
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reclamacións de cantidade por horas extraordinarias que non se lles aboaban 
aos empregados, que entende que, sen entrar no fondo, hai un trato 
discriminatorio pois incítase a uns para que os fagan indefinidos e a outros 
non lles queren pagar, que tamén quería saber porque se acude 
reiteradamente sobre o mesmo asunto cando debería haber a posibilidade 
dun acordo, logo de ver a legalidade da cuestión, sen necesidade de pagar 
letrados. 
 
Contéstalle o señor Alcalde que hai un procedemento que hai que  cumprir, 
que os traballadores que empezan a traballar por unha subvención por un 
proceso selectivo pero despois hai outro proceso selectivo porque a 
subvención continúa segue traballando e a todas luces é indefinido, pero esa 
indefinición non a pode decretar o Alcalde senón que teñen que ir aos 
xulgados, que en moitos deses casos hai acordos cos avogados dos 
traballadores e o Concello non se persoa, porque sería gastar cartos, que 
unha vez que o xuíz os declara indefinidos xa están na RPT, xa están 
contemplados na plantilla e que cando se remate o proceso da RPT 
sacaranse esas prazas a concurso como di a Lei, que no tema das demais 
reclamacións hai moitas que se estiman parcialmente, que había unha serie 
de reclamacións nas que o Concello non estaba de acordo con elas e os 
xuíces dábanlles a razón pero por fin hai unha sentenza por un tema 
concreto onde deron a razón ao Concello e entón, a partir de agora, as 
cousas están máis claras e o Concello cumpre, que el cando chega unha 
reclamación pásalla aos técnicos que son os que din si hai que recorrer ou 
non, que el non dixo nunca o que había ou non había que recorrer, que el 
nunca se mete en temas de leis, que as veces se gaña e outras se perde o 
Concello pero que teñen que intentar defender os intereses do Concello. 
 
Di a señora Aguado García que entón entende, que esa era a pregunta ó 
final, que a partir de agora se xorden reclamacións chegarase a un acordo. 
 
Pregunta o señor García Yáñez, se non se solucionaría estes problemas unha 
vez se firme o Convenio colectivo co que xa se leva cinco anos. 
 
Di o señor Alcalde que cinco non, pero que é un acordo e compete a dúas 
partes. 
 
Pide a palabra o señor González Rodríguez para dicir que a día de hoxe non 
se sabe a data de apertura da piscina climatizada e pide ao señor Alcalde que 
lles diga a verdade dunha vez por todas e que poña data de apertura para que 
os veciños e veciñas do Barco poidan desfrutar das instalacións tan 
demandadas dende fai máis dun ano e que por outro lado queren saber si 
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está feita a demanda á empresa que executou as obras da piscina, porque 
reitera que queda pouco tempo e o equipo de Goberno non está pola labor.  
 
Di o señor Alcalde que aquí houbo un concelleiro, que estaba el so do seu 
partido, que cada vez que falaba dicía que falaba no nome dos trece mil ou 
catorce mil habitantes do Barco e o señor González Rodríguez está a facer o 
mesmo, que a quen non cren os veciños do Barco é ao señor González 
Rodríguez, pois o 28 de maio viuse claramente a quen cren os veciños, que 
hoxe precisamente informaron que finalmente o contrato se asina o día 2 de 
xaneiro, que xa está decidido e pechado entre os técnicos e a empresa, que a 
partir de aí a empresa ten un mes como máximo para abrir e poñela en 
funcionamento e que sobre a denuncia, o director da obra está traballando, 
que hai un avogado desta localidade que está traballando, que xa tivo 
algunha reunión co Secretario e cos técnicos. 
 
O señor González Rodríguez di que el non fala por todo o pobo. 
 
O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que estase no punto de Rogos e 
Preguntas e que isto non é unha Moción nin hai debate, que el contestará si 
hai máis preguntas, e senón que fagan mocións. 
 
Pide a palabra o señor Melo García que pregunta se desapareceron as 
formigoneiras e apareceron as chaves. 
 
Di o señor Alcalde que ese tema pasouno ao departamento correspondente e 
non lle dixeron nada e polo tanto hoxe non lle pode contestar, que o fará na 
vindeira Comisión de Obras. 
 
O señor Melo García fai uso da palabra para dicir que están podando as 
árbores na rúa da Estación e están deixando ramas secas e que iso pode 
chegar a ser un perigo pois poden danar a alguén e por outro lado non son 
estéticas e roga que trala poda se retire todo o que non vale. 
 
O señor Alcalde fai uso da palabra para dicir que os que se encargan diso 
preocuparanse mañá de ver ese tema e si quedan nalgún lugar ramas secas 
mandaráselle quitalas. 
 
Pide a palabra o señor Crespo Díaz para dicir que na Comisión de Obras do 
3 de decembro trasladouse unha queixa dos veciños da rúa da Ribeira polo 
mal estado das cunetas que provocaba desbordamentos pola rúa e ata as 
fincas debido ás choivas e o Alcalde dixo que tomaba nota e que o ía a tratar 
de resolver, pero a día de hoxe non se fixo nada e os veciños estes últimos 
días debido as choivas tiveron bastantes problemas incluso a algún 
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inundóuselle o baixo e a calzada estivo impracticable, que iso é algo urxente 
que se debe abordar. 
 
Di o señor Alcalde que ó día seguinte acudiu ao lugar e non había nin unha 
soa gota de auga na calzada, sen embargo había outras zonas onde existía 
urxencia de actuar, que se arranxaron cunetas en determinadas zonas, e que 
en calquera caso esas están en lista, que se empezou, como xa dixo, polas 
que tiñan máis problemas e que como parece que a partir de mañá volverá a 
chover bastante, preocuparase de ir por alí para ver cales son as zonas máis 
problemáticas para mandar á pala para que intente resolver ese problema.      
      
 
 
Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 22:39 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe. 
 
Pola Secretaría    O alcalde 
 
 
Jesús Tallón García    Alfredo L. García Rodríguez 
Adxunto á Secretaría 
 
 
 
 


