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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 16 DE XANEIRO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 16 de xaneiro de 2020, 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 
xustificou a non asistencia de forma verbal pola Presidencia.

Interveu como secretario accidental D. José De Lis Santos-Ascarza. 
Concorre a Interventora Dª Eva Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, expón que, como xa saben todos,  dende a 
celebración do último pleno e hoxe  faleceu  o que foi Alcalde do Barco, 
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Senador e máis cargos institucionais Antonio Hervella Martínez, polo que 
procede que dende este Pleno se lle transmita aos seus fillos as condolencias 
de toda a Corporación. 
Tamén di o señor alcalde-presidente que non ven no primeiro punto a 
aprobación da Acta, como normalmente se fai, que como a acta ten que 
pasar por dúas persoas, unha que a transcribe e outra que a revisa e corrixe, 
co tema das vacacións non se rematou polo que ese acta pasará na sesión do 
próximo pleno que será no mes de febreiro.

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

1º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 10 de xaneiro do 2020 
relativo á aprobación do convenio coa Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil, para mellora da capacidade de desagüe do regueiro de 
Forcadela en Veigadecabo. Expediente 2019-SEC000000102.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 10 de xaneiro de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA  DE DITAME
Órgano ao que se dirixe: Comisión informativa de Contas
Asunto: PROPOSTA DE CONVENIO CO O.A. CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL PARA MELLLORA DA CAPACIDADE DE 
DESAGÜE DO REGUEIRO DE FORCADELA EN VEIGADECABO 
EXPEDIENTE: 2019 SEC000000102
Antecedentes
1 O Concello ten a necesidade de arranxar os continuos desbordamentos que se 
ocasionan cando crece o caudal do regato de Forcadela debido á escasa capacidade 
de desaugadoiro ao seu paso polo núcleo de Veigadecabo. Esto provoca a afección 
sobre viais públicos co consecuente illamento dos veciños que viven na parte alta 
do núcleo de Veigadecabo.
A proposta efectuada pola Confederación Hidrográfica consiste en recuperar o leito 
orixinal do arroio eliminando a parte do leito cuberta cunha superficie de formigón, 
por tratarse este como o punto orixe da redución da capacidade do leito.
Consideracións legais e técnicas
1ª O informe técnico que consta no expediente do 10 de decembro do 2019 afirma 
que "a proposta de convenio sería viable urbanisticamente, por tratarse dunha 
protección dun vial de titularidade municipal, dotando dunhas condicións de 
seguridade aceptables para o mesmo, sen modificar o uso público e sen afectar en 
gran medida o uso de aparcamento que existe na actualidade no lugar." e que 
"outro punto para ter en conta sería a paridade que existiría no custo de 
mantemento entre os bens actuais e os novos bens; motivado en gran medida en 
que os bens actuais empezan a mostrar unha certa deterioración da capa de 
rodadura, descoñecendo o estado estrutural da laxa que cobre o leito, polo que as 
actuacións de reparación nos mesmos non deberían atrasarse durante moito tempo. 
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De forma non menos importante, deberase ter en conta que para a renovación dos 
bens actuais, estarán condicionados ao informe sectorial da Confederación 
Hidrográfica, topándonos coa máis que probable negativa por parte do devandito
Organismo para a execución dos traballos, por tratarse dunha actuación sobre o 
leito do arroio.".
Tal e como sinala o informe técnico "O presente convenio facilitaría e axilizaría en 
gran medida os trámites administrativos previos, así como a obtención de informes 
sectoriais coa certeza de que calquera proxecto executado seguiría as directrices 
marcadas pola normativa sectorial sen a necesidade de realizar correccións e 
modificados que prolongarían a actuación no tempo; favorecería a consolidación da 
poboación do lugar; protexería o vial de acceso da parte alta do núcleo de 
Veigadecabo, e conseguiríase recuperar o leito orixinal ao seu paso polo devandito
núcleo; entendéndose, desta forma, amplamente xustificado o interese público da 
actuación.".
2ª Emitíronse informes pola Secretaría municipal o 16 e 17 de decembro do 2019 e 
o 9 de xaneiro do 2020.
3ª Emitiuse informe de fiscalización da Intervención municipal o 9 de xaneiro do 
2020, con efectos de reparo suspensivo polos motivos que nel se indican.
Sen embargo se entende que se debe levantar o reparo formulado por mor do 
seguinte:
-Dotarase o crédito preciso e axeitado na correspondente aplicación 
orzamentariamediante a modificación orzamentariaque proceda e así constará o 
compromiso de dotar o crédito na parte dispositiva do ditame e do acordo.
-Queda claro o interese público que supón a aprobación do Convenio de xeito que 
o Concello solventará un problema de accesibilidade a un núcleo de poboación, 
actuando na súa rede pública viaria e obtendo unha infraestrutura para uso e goce 
da poboación de forma áxil e ao menor custo posible para esta Administración, 
eludindo tramitacións administrativas que serán realizadas por un O.A. 
especializado neste tipo de obras.
- O Convenio conta coa aprobación do O.A. e non pode ser obxecto de 
modificacións de gran calado que demoraran a súa tramitación co risco da perda do 
compromiso de financiamento e execución do O.A.
De acordo co anterior, logo de ver que compete ao Pleno a adopción deste acordo, 
propoño:
Primeiro: Levantar o reparo suspensivo formulado pola Intervención no seu 
informe de 9 de xaneiro do 2020 que consta no expediente 2019 SEC000000102, 
fundamentando o levantamento do reparo no seguinte:
-Dotarase o crédito preciso e axeitado na correspondente aplicación orzamentaria 
mediante a modificación orzamentaria que proceda e así constará o compromiso de 
dotar o crédito na parte dispositiva do ditame e do acordo.
-Queda claro o interese público que supón a aprobación do Convenio de xeito que 
o Concello solventará un problema de accesibilidade a un núcleo de poboación, 
actuando na súa rede pública viaria e obtendo unha infraestrutura para uso e goce 
da poboación de forma áxil e ao menor custo posible para esta Administración, 
eludindo tramitacións administrativas que serán realizadas por un O.A. 
especializado neste tipo de obras.
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- O Convenio conta coa aprobación do O.A. e non pode ser obxecto de 
modificacións de gran calado que demoraran a súa tramitación co risco da perda do 
compromiso de financiamento e execución do O.A.
Segundo: Elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3 do artigo 174 da Lei de 
Facendas Locais e 84 do R.D. 500/1990, para este caso concreto fixando os límites 
tal e como segue:
Anualidade 2020: 79.500,00€
Anualidade 2021: 4.500,00€
Terceiro: Aprobar o Convenio proposto co O.A. CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL PARA MELLLORA DA CAPACIDADE DE 
DESAGÜE DO REGUEIRO DE FORCADELA EN VEIGADECABO (con 
entrada no rexistro do Concello co número 335 do ano 2020), que será asinado 
polo Alcalde, e comprometerse a dotar o crédito axeitado e suficiente para 
acometer os gastos correspondentes coas modificacións orzamentarias que 
procedan."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que practicamente xa dixo 
todo o secretario en funcións coa lectura do ditame, que é unha obra 
considerada  moi necesaria tanto para o núcleo de Veigadecabo como para o 
propio núcleo do Barco de Valdeorras porque por esa zona baixa todo un 
caborco que é o regueiro de Forcadela, que ten unha superficie aproximada 
de catro quilómetros cadrados de recollida de augas e que onde está tapado 
o regueiro, nesa praza de Veigadecabo, non é capaz de absorber todo o 
caudal de auga que baixa por alí, producíndose un desbordamento que anega 
as casas daquel perímetro e que incluso a auga baixa pola rúa Caleras, ou 
por A Rampa, chegando incluso á rúa Ramón e Cajal, e que tamén esa auga 
introdúcese nos propios sumidoiros e afecta aos colectores do Concello do 
Barco. Di que é unha obra que está en principio orzamentada en 
280.000,00€, que foi a valoración feita pola propia Confederación 
Hidrográfica do Miño-Sil, que ao Concello lle tocaría neste Convenio de 
colaboración aportar 84.000,00€, que en principio sería en dúas anualidades 
de 79.500,00€ e 4.500,00€. Di o concelleiro que consideran que o interese 
público da obra é importante para resolver o problema exposto 
anteriormente e que tamén quere aclarar que nesa praza de Veigadecabo, 
que está destinada habitualmente a aparcadoiro para os veciños, non se vai a 
perder ningunha praza de aparcadoiro porque o único que se fai é 
retranquear ata atrás e ó despexar o leito vai a haber un espazo dispoñible 
para aparcadoiros.    

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o en principio parécelle un pouco raro que 
haxa un acordo presupostado en 280.000,00€, que iso xa o dixo na 
Comisión, e que non haxa proxecto, que o lóxico é que houbera un proxecto 
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de execución de obra. Di que si hai un proxecto desa obra poderíase 
preguntarlles aos veciños o seu parecer, aínda que o seu grupo o apoie, que 
non son de recibo acordos de obras que non van ligados a proxectos, que o 
que está claro é que o Concello vai ter que presupostar 80.000,00€ en dous 
anos, que así e todo o seu Grupo apoian o arranxo dunha vez da situación 
que se da en Veigadecabo con ese regato e que lles gustaría que se lle pedira 
a opinión aos veciños por si poden aportar algo en torno ás necesidades que 
eles ven pero en base ao proxecto que se lle presente. Remata dicindo o 
señor García Yáñez que vai a votar a favor, que lle gusta que o Concello 
firme acordos para facer obras pero que vaian como mínimo cun proxecto, 
que o Concello poida ou non modificar, pero que o que non se pode é poñer 
cartos e facer de convidados de pedra.   

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que unha vez máis o seu Grupo vaise a queixar 
de que sempre senten que o Equipo de Goberno os pon nunha situacións 
imposibles, que por un lado a necesidade de realizar obras que eviten que o 
pobo se inunde resulta evidente, que a obra parece necesaria e non sería 
lóxico que o seu Grupo se opuxese, pero que por outra banda atópanse 
cunha tramitación na que non hai máis que reparos, suspensivos neste caso, 
e na que o Concello asume unha serie de obrigacións que non se basean nun 
proxecto nin nunha memoria e non soamente obrigacións económicas. Di 
que, una vez máis, estas situacións non son de recibo, que o Equipo de 
goberno ten os medios e posibilidades para realizar os proxectos de xeito 
que sexan entendibles e que todos os poidan apoiar e aprobar, que 
exactamente non se sabe que obra se vai a realizar, o coste que vai ter nin 
canto lle vai a costar ao Concello.

Di o señor Alonso Araujo que si que é certo que hai un orzamento de 
280.000€, que ao Concello lle toca aportar 84.000€, que iso está moi claro. 
Di que cada organismo funciona dun xeito diferente e que en moitas 
ocasións se fan memorias valoradas a partir de datos que xa se teñen, que 
haberá que fiarse dos técnicos da Confederación Hidrográfica que son os 
que puxeron esa cifra, que eles teñen moita experiencia en redactar 
proxectos e en saber canto vale un  metro lineal dun leito deste tamaño polos 
muros que vai ter de consolidación, etc., etc., que en último caso, como así 
está estipulado no Convenio, é o Concello o que ten a última palabra, 
porque vai a ser o que aprobe o proxecto final. Di o voceiro que hai un 
informe técnico do aparellador municipal, que di que a propia infraestrutura 
ten unha serie de deficiencias e que nun tempo non moi lonxe habería que 
acometer certas obras e que ó mellor non serían autorizadas pola propia 
Confederación, por non cumprir os parámetros actuais de como deben estar 
os ríos, que entón hai que aproveitar a circunstancia. Di que ao PP non se lle 
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puxo nunha situación imposible, que se trae unha obra que se considera que 
é necesaria, como así o di o propio informe do aparellador municipal, e que 
se está de acordo ou non se está de acordo coa obra.        

Di o señor García Yáñez que en base ao que di o voceiro do PSOE, que nos 
gobernen os técnicos, e que con respecto a que non se cumpre a legalidade 
que as obras se fixeron de acordo á legalidade que había naquel momento, 
que o que non se pode é modificar as legalidades e retraquear o que había 
antes, que se modificará si é necesario. Di que pide que cando se firme un 
acordo deste tipo o Concello non so aporte cartos senón ideas e as 
necesidades dos veciños, pero que non se pode facer porque no hai proxecto, 
que el culpa á Confederación non ao Concello, que o lóxico é presentar un 
acordo cun proxecto de realización de mínimos e logo o Concello poderá 
modificar o que lle pareza.

Di a señora Aguado García que o señor  Alonso Araujo utiliza o condicional 
continuamente, é dicir que non se ten ningunha certeza en canto a iso, que 
por riba di que non é unha situación imposible pero pídeselles que tomen 
unha decisión en base a cousas que se imaxinan ou que nalgún momento 
podan suceder, que di que lles pon nun imposible a situación porque é 
necesario facer a obra, pero que para iso hai que facer as cousas baseándose  
nun proxecto que non hai. Di que sí que se fían dos técnicos, que por iso 
querían ver o proxecto. Di, finalmente, que o voceiro do PSOE falou de  se 
non lle parecía ben ao Concello podería deixar a obra, pero  entón 
pregúntase si teríase que deixar a obra a medias, ou  se non lles gusta teríase 
que retirar o xa feito.

Di o señor Alcalde que non se dixo iso, que o voceiro se expresou 
perfectamente. Di que todos os Concellos viven relacionándose con outras 
administracións, neste caso as Deputacións, Comunidades Autónomas e o 
Goberno Central, que cada un, evidentemente, ten as súas normas e se chega 
a acordos con eles ou non, que esa é a decisión do Concello e que non se 
pode e obrigar a unha administración que pon un diñeiro cambie as súas 
normas. 
Di que hai administracións que fan proxectos, outras non e outras 
simplemente limítanse a botar uns números, e dicir, que a obra vale tanto e 
están dispostas a poñer unha parte dese diñeiro si a cofinanciación a fai o 
Concello. Di, tamén, que ese foi o caso do Ministerio cando se firmou o 
Convenio para ampliar a EDAR.  Explica que  tiñan 1.200.000€ procedentes 
de fondos europeos,  que falou con Augas de Galicia, pois é quen certifica o 
funcionamento das depuradoras en Galicia, que se fixo unha memoria 
valorada en cinco ou seis liñas  e con aquelas cinco ou seis liñas asinouse un 
proxecto de 1.500.000€ e que na firma do convenio, que tamén era da 
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Confederación, ía incluída a redacción do proxecto e que ó facer o proxecto 
este saíu por un millón oitocentos e pico mil euros. 
Di que nese momento o Concello tiña a opción, como se terá neste momento 
si ó final veñen cun proxecto que non gusta e vale 500.000€, de dicir que 
excede das posibilidades económicas do Concello e non sa fai. 
Di, tamén, que non é verdade que os veciños non saiban o que se vai a facer 
alí pois estiveron cos técnicos de Confederación cando viñeron a velo, que 
tanto é así que todos os que teñen terreos entre a N-120 e a estrada de 
Veigadecabo, onde a Gardería, asinaron un escrito cedendo os cinco metros 
de servidume por si fora necesario para executar a obra e que como alí hai 
unha canle de rego, dende o Concello axudóuselles para que soliciten 
converterse nunha comunidade de regadores e deixen a toma de auga para 
seguir regando. Di o Alcalde que este proxecto foi a unha Comisión de 
Obras en decembro e que agora foi a de Facenda para ditame porque hoxe 
era o Pleno e que en Confederación está xa todo feito para poñerse a 
traballar. Di que, en resumo, o feito é que hai un problema, dende 
Confederación dan a solución e din que están dispostos a poñer o 70% para 
solucionar o problema, e que hoxe o que se fai é dicirlle á Confederación 
que comecen a traballar formalmente para resolver o problema.
Di, tamén, que o primeiro que teñen que facer é redactar o proxecto e 
despois verase que din na Comisaría de Augas, que todo iso ten un trámite 
pero que o proxecto ten que aprobalo o Concello e que senón se aproba non 
se fai. Di, finalmente, que el nunca puxo en cuestión que as administracións 
veñan a enganar unhas a outras e que el firmou convenios con 
administracións de todo tipo e nunca se sentiu enganado por ningunha.      

Di o señor García Yáñez que quería matizar que con respecto á EDAR, 
somos o único gran pobo da provincia de Ourense que aporta o 30%, das 
depuradoras da provincia, que a Carballiño, Ribadavia e ata Xinzo e 
Ourense se lles financiou o cen por cen, non aportaron nada os veciños.

Di o señor Alcalde que o concello do Barco non aporta o 30% senón o 20% 
e tampouco iso, pois unha parte tamén púxoa Augas de Galicia, que os 
números hai que dicilos ben, que a cofinanciación existe e que por exemplo 
Vigo pon diñeiro para a depuradora de Vigo, que pode ser que algún pobo 
non aporte que iso o descoñece.  

Di o señor García Yáñez que o seu Grupo está de acordo con que se resolva 
dunha vez a situación que se produce con este regueiro en Veigadecabo e 
van a votar a favor, que simplemente non están de acordo co procedemento 
seguido pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil na redacción do 
proxecto.
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Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, 
Domínguez Rodríguez, 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 suspensivo formulado pola Intervención 
no seu informe de 9 de xaneiro do 2020 que consta no expediente 2019 
SEC000000102, fundamentando o levantamento do reparo no seguinte:
-Dotarase o crédito preciso e axeitado na correspondente aplicación 
orzamentaria mediante a modificación orzamentaria que proceda e así 
constará o compromiso de dotar o crédito na parte dispositiva do 
ditame e do acordo.
-Queda claro o interese público que supón a aprobación do Convenio de 
xeito que o Concello solventará un problema de accesibilidade a un 
núcleo de poboación, actuando na súa rede pública viaria e obtendo 
unha infraestrutura para uso e goce da poboación de forma áxil e ao 
menor custo posible para esta Administración, eludindo tramitacións 
administrativas que serán realizadas por un O.A. especializado neste 
tipo de obras.
- O Convenio conta coa aprobación do O.A. e non pode ser obxecto de 
modificacións de gran calado que demoraran a súa tramitación co risco 
da perda do compromiso de financiamento e execución do O.A.

Segundo: Elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3 do artigo 
174 da Lei de Facendas Locais e 84 do R.D. 500/1990, para este caso 
concreto fixando os límites tal e como segue:
Anualidade 2020: 79.500,00€
Anualidade 2021: 4.500,00€

Terceiro: Aprobar o Convenio proposto co O.A. CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL PARA MELLLORA DA 
CAPACIDADE DE DESAGÜE DO REGUEIRO DE FORCADELA 
EN VEIGADECABO (con entrada no rexistro do Concello co número 
335 do ano 2020), que será asinado polo Alcalde, e comprometerse a 
dotar o crédito axeitado e suficiente para acometer os gastos 
correspondentes coas modificacións orzamentarias que procedan.

2º Ditame da Comisión de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade 
celebrada o 10 de xaneiro do 2020 relativo á aprobación inicial do 
regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia (CLIA) do 
Concello do Barco de Valdeorras. Expediente 2019-SEC000000170.
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión se Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade do 10 de xaneiro de 
2020, que literalmente di:

“Regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia, (CLIA) do Concello 
do Barco de Valdeorras.
Antecedentes
1. Elaborouse, polos Servizos Sociais municipais, un regulamento para a creación 
do Consello Local de Infancia e Adolescencia ( CLIA) do Concello do Barco de 
Valdeorras.
2. O CLIA do Concello do Barco de Valdeorras é un órgano de participación que 
se enmarca dentro dos consellos de participación cidadá. A súa natureza é servir 
como canle e plataforma departicipación infantil e xuvenil, de carácter consultivo e 
informativo, en representación do conxunto da infancia e a adolescencia do 
municipio.
Consideracións legais e técnicas
1ª Dispón o artigo 20 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases do Réxime Local ( 
LRBRL ), que os municipios, nos regulamentos orgánicos, poderán establecer e 
regular órganos complementarios, de conformidade co previsto neste artigo e nas 
leis das comunidades autónomas. De conformidade, co artigo 70 bis da mesma Lei, 
os concellos deberán establecer e regular en normas de carácter orgánico 
procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños nos 
asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do municipio no seu conxunto
como no dos distritos, no caso de que existan no municipio ditas divisións 
territoriais. Pola súa banda, o artigo 59 da Lei 5/1997 da Administración Local de 
Galicia sinala que poderán complementar a organización municipal órganos de 
participación cidadá. 
Por todo o anteriormente exposto
ACORDAMOS:
1º Aprobar incialmente o regulamento do Consello Local de Infancia e 
Adolescencia (CLIA) do Concello do Barco de Valdeorras que quedará redactado 
como segue:
REGULAMENTO DO CONSELLO LOCAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
PREÁMBULO
A concepción social sobre a infancia e a adolescencia foi mudando a medida que os anos 
pasaron. Un punto de inflexión foi a aprobación, como tratado internacional, da 
Convención sobre os dereitos da infancia o 20 de novembro de 1989. Neste documento 
recóllese por primeira vez os dereitos das persoas menores de 18 anos, e reflíctese a 
obrigatoriedade da declaración para todos os países asinantes. No artigo 12 deste texto 
plásmase o dereito das nenas e dos nenos a expresar a súa opinión libremente en todos 
aqueles asuntos que lle afecten, e a ser escoitadas e tidas en conta. Refírese, por tanto, ao 
seu dereito á participación, a decidir como expertos e expertas que son da súa vida cotiá.
En todo o que teña que ver coa administración pública sempre se debe actuar dende a lóxica 
dos dereitos e, no momento actual máis que nunca, dende unha lóxica de sustentabilidade. 
Por iso o Concello do Barco de Valdeorras está comprometido coa Axenda 2030 e cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Na busca dese mundo sustentable será 
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imprescindible a formación dunha cidadanía comprometida e sensible á realidade. A 
formación deste Consello Local de Infancia e Adolescencia (en diante CLIA) é unha toma 
de conciencia sobre as desigualdades e sobre a necesidade de eliminar o carácter 
adultocéntrico das nosas políticas. Como se recolle na meta 10.2 dos ODS debemos 
potenciar e promover a inclusión social, económica, e política de todas as persoas 
independentemente da súa idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, etc. Do mesmo xeito 
unha educación de calidade (Obxectivo 4) tamén pasará por entender a educación como 
unha responsabilidade social que inclúa a todos os axentes, tamén á administración, e que 
se pretende ser de calidade non se pode reducir só ao interior das escolas formais. Polo 
tanto, para formar unha cidadanía que avogue pola sustentabilidade e que se desenvolva 
democraticamente será preciso o compromiso de todos os axentes sociais.
Neste marco é no que se encadra este regulamento dun Consello Local de Infancia e 
Adolescencia que pretende facer efectivo e real o dereito á participación das rapazas e 
rapaces do noso concello.
TÍTULO 1 – DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Definición
O CLIA do Concello do Barco de Valdeorras é un órgano de participación que se enmarca 
dentro dos consellos de participación cidadá. A súa natureza é servir como canle e 
plataforma de participación infantil e xuvenil, de carácter consultivo e informativo, en 
representación do conxunto da infancia e a adolescencia do municipio.
A súa posta en marcha supón o establecemento dunha colaboración entre a poboación 
infanto-xuvenil e as persoas adultas nas políticas que este concello desenvolve, tanto na 
actualidade coma no futuro. Do mesmo xeito é unha forma efectiva para que ás rapazas e 
rapaces poidan expresarse e decidir naqueles asuntos que lles afectan, tanto directa como 
indirectamente. Ademais de supor unha vontade política en canto a situar os intereses das e 
dos menores no centro da planificación política.
Artigo 2. Natureza xurídica
En base ao recollido na lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de Bases de Réxime Local e na 
lei 13/2008 do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia créase o CLIA do Concello 
do Barco de Valdeorras como órgano de participación cidadá. Á súa vez, a creación deste 
CLIA, implicará a creación de espazos de coordinación interna – na propia administración 
– coma externa entre o concello e entidades (escolas, asociacións, clubs, etc.) relacionados 
coa infancia e a adolescencia.
Artigo 3. Funcións do CLIA
Serán funcións do CLIA,, dentro do ámbito local do municipio do Barco de Valdeorras, as 
seguintes:
a) Informar ao Concello sobre os problemas específicos da infancia e a adolescencia.
b) Propor ao Concello do Barco de Valdeorras aquelas medidas que se consideren 
oportunas para mellorar a vida das crianzas coma da veciñanza no seu conxunto.
c) Coñecer o programa anual de actuacións e os recursos destinados á infancia.
d) Propiciar a coordinación interinstitucional no referente á implantación de políticas 
orientadas á infancia. 
e) Colaborar nas distintas fases do Plan de Infancia Municipal, dende a diagnose previa ata 
a súa implementación e posta en marcha.
f) Servir como canle de participación aberta ás rapazas e rapaces do municipio. 
g) Asegurar a participación en igualdade e sen discriminación.
h) Fomentar a coordinación entre as distintas concellarías e outras entidades relacionadas 
coa infancia e a adolescencia.
i) Favorecer a unificación de criterios e formas de actuación dos distintos programas, 
proxectos e actividades que se levan a cabo con e para as menores.
j) Impulsar o cumprimento dos dereitos da infancia a nivel local.
TÍTULO 2.- COMPOSICIÓN, FUNCIÓNS E ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES
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Artigo 4. Composición do CLIA
O CLIA estará composto polas seguintes persoas:
Presidencia: será exercida polo alcalde ou alcaldesa do Barco de Valdeorras, sendo posible 
que delegue o seu exercicio do cargo na Concellaría que considere convinte.
Secretaría: estará ocupada por persoal municipal e será designada polo Presidente do 
Consello. A persoa atribuída do Consello ten voz pero non voto.
Vogais:
1. A persoa concelleira delegada de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade.
2. A persoa ou persoas concelleiras delegadas das áreas de goberno de Cultura e Educación,
Deporte, Xuventude e Participación, Obras e Parques Infantís e Medio Ambiente.
3. Unha persoa representante de cada grupo municipal existente na Corporación.
4. Unha persoa representante de cada Asociación de Nais e Pais de Alumnado dos centros
educativos do municipio.
5. Unha persoa representante da escola infantil municipal.
6. O grupo de participación de nenas, nenos e adolescentes representantes do municipio, o 
cal contará cun número de 16 vogais menores de idade.
7. Persoa técnica da OMIX
Todas as persoas que conformen o CLIA terán voz e voto a excepción da persoa ao cargo 
da secretaría que só terá voz.
Poderán asistir ás sesión do Consello todas aquelas persoas ou entidades que foran 
convidadas pola persoa presidenta ou por requirimento do CLIA.
Artigo 5. Funcións
5.1 Funcións da presidencia
Serán función da presidencia:
a) Representar ao Consello e dirixir a súa actividade.
b) Presidir as sesións e guiar as deliberacións, así como, moderar os debates e dirimir as 
votacións en caso de empate co seu voto de calidade.
c) Convocar, presidir e moderar as reunións do Consello. d) Fixar a proposta da orde do día.
e) Garantir a participación das crianzas do CLIA.
f) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes ao seu labor de Presidencia do CLIA, ou 
aquelas que lle sexan encomendadas por este.
5.2 Funcións da secretaría
a) Asistir ás sesións do CLIA con voz pero sen voto.
b) Facilitar ás persoas vogais a información e asistencia técnica necesarias para o mellor
desenvolvemento das funcións que se lle asignan.
c) Facer as convocatorias do CLIA por orde da Presidencia, así como as citación aos seus 
compoñentes, achegando a documentación necesaria.
d) Redactar as actas de cada sesión do CLIA e asegurarse da súa correcta publicación e
disposición para que todas as persoas que o requiran as poidan consultar.
e) Facilitar o apoio técnico aos vogais para o bo desenvolvemento das sesións.
f) Expedir certificacións dos ditames e acordos aprobados.
5.3 Funcións das vogais
a) Asistir ás reunións e participar nos debates expondo a súa opinión sobre os temas 
previamente traballados ou sobre outras cuestión que lles afecten
b) Expor as propostas que estimen oportunas, traballadas previamente no grupo de traballo.
c) Transmitir os debates e acordos do CLIA á poboación que representan.
d) Recibir, con antelación suficiente, a convocatoria coa orde do día das reunións.
No caso de se tratar dunha reunión extraordinaria poderase realizar con corenta e oito horas 
de antelación.
e) Propor á Presidencia, a través da Secretaría do Consello, a inclusión de puntos na orde do 
día das sesións ordinarias e formular rogos e preguntas.
Artigo 6. Elección, renovación e suplencia das persoas membro do CLIA
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6.1 As persoas Presidente e Secretaria serán escollidas en función do seu cargo cada catro 
anos, coincidindo coas eleccións municipais. Terán, ademais, unha persoa suplente elixida 
polas persoas compoñentes do CLIA.
6.2 As persoas menores de idade vogais do CLIA serán elixidas no seu centro educativo de 
xeito democrático. Nas eleccións poderán presentar candidatura calquera alumno ou 
alumna. Poderán presentarse candidaturas ata un máximo de 3 anos consecutivos. Os 
mandatos de cada vogal serán de 1 ano (setembro-xullo).
6.3 Deberá atenderse, especialmente, a que todo o proceso electoral se rexa polos principios 
de igualdade, equidade de xénero, non discriminación e inclusión social.
TÍTULO 3 – FUNCIONAMENTO DO CLIA
Artigo 7. Funcionamento e periodicidade de reunión
O funcionamento do CLIA será o seguinte:
7.1 O Pleno do CLIA reunirase polo menos dúas veces ao ano, unha delas coincidindo 
cunha data aproximada ao 20 de novembro (Día Internacional da Infancia e a 
Adolescencia). Poderán celebrarse sesións extraordinarias sempre que se considere 
necesario ou cando unha cuarta parte das persoas membro do CLIA o solicite.
7.2 A convocatoria será realizada pola secretaría do CLIA e comunicaráselle a todas as 
persoas integrantes cunha antelación mínima de 7 días naturais. Esta irá acompañada pola 
orde do día e pola documentación que proceda. No caso das sesións extraordinarias a 
antelación mínima será de corenta e oito horas.
7.3. Para a constituciónnn do Pleno deberán asistir maís da metade das persoas integrantes.
Terán todas voz e voto excepto a secretaría.
7.4 Os acordos e propostas do CLIA adoptaranse por maioría simple excepto cando se 
propoña a modificación deste regulamento que deberá realizarse por maioría absoluta.
7.5 O voto das persoas que integran o CLIA é persoal e indelegable excepto para as persoas 
vogais menores de idade que poderán delegar o seu na persoa suplente. Esta persoa é aquela 
que quedou segundo posto en número de votos nas eleccións ao CLIA que se realizan nas 
escolas. En caso de empate realizarase unha segunda votación. De persistir dito empate 
decidirá o voto de calidade da Presidencia.
Artigo 8. Motivos causantes de baixa
8.1 As persoas menores de idade ao cumprir os 18 anos ou cando transcorra o seu período 
electivo.
8.2 No caso de representantes políticos causarán baixa cando cumpran o seu período 
electivo.
8.3 Calquera das persoas membro do CLIA, menores e adultas, cando causen falta reiterada 
sen xustificación a dúas reunións consecutivas do CLIA.
8.4 As persoas menores que voluntariamente decidan abandonar o proxecto e delegar na 
persoa suplente. No caso de que a persoa suplente tamén decida abandonar realizarase un 
novo proceso de eleccións na súa escola e no seu curso escolar.
Artigo 9. Ampliación
As persoas integrantes do CLIA pódense ampliar por solicitude directa á Presidencia, a 
través do Rexistro Municipal, de calquera persoa representante doutras entidades que 
traballen coa infancia do municipio. Para tal efecto deberá aprobarse en Pleno mediante 
votación das integrantes.
TÍTULO 4 – O GRUPO DE TRABALLO
O grupo de traballo é o laboratorio de participación do CLIA no cal só as persoas menores 
poden participar (tanto as vogais coma as externas ao proxecto) dinamizadas por persoal 
dos Servizos Sociais do Concello. A súa estrutura será en forma de asemblea para evitar as 
xerarquías dentro do grupo.
Artigo 10. Composición do grupo de traballo
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10.1 O grupo de traballo estará composto polas persoas menores de idade que compoñen o 
CLIA e as súas suplentes. As sesións estarán dinamizadas e xestionadas por persoal dos 
Servizos Sociais do Concello.
Artigo 11. Funcionamento e periodicidade de reunión
O funcionamento do grupo de traballo será o seguinte:
11.1 O grupo de traballo realizará sesións de traballo unha vez ao mes. Podendo mudar esta
periodicidade en función das necesidades do grupo.
11.2 As reunións de traballo realizaranse fora do horario escolar para non interferir co bo 
funcionamento e rutina dos centros. Polo xeral, serán convocadas os sábado de 10:00 a 
12:00 aproximadamente nalgunha das instalacións municipais. Malia iso, a colaboración 
cos centros terá que ser constante e cabe a posibilidade de que algunha das sesións ou 
actividades se realice nos centros escolares.
11.3 A convocatoria das sesións será realizada pola dinamizadora do grupo de traballo, 
cunha antelación mínima de 7 días acompañada da programación da sesión.
11.4 Dado que as participantes do grupo de traballo son menores de idade a convocatoria
realizarase, por norma xeral, a través das súas titoras legais. De ser o caso, a dinamizadora e 
as participantes comunicaranse directamente.
11.5 As sesións de traballo estarán adaptadas á idade e intereses das crianzas e enfocaranse 
á elaboración das propostas que elas consideren que o CLIA debe abordar. Para iso, a 
persoa dinamizadora, servirá como apoio e guía do grupo proporcionándolles táboas que 
lles permitan concretar as súas inquedanzas e dar forma ás súas propostas.
Artigo 12. Motivos causantes de baixa do grupo de traballo
a) As nenas e nenos causarán baixa cando cumpran 18 anos ou transcorra o seu período 
electivo (1 ano).
b) Poderá causarse baixa por vontade propia previa comunicación ao CLIA
DISPOSICIÓNS FINAIS
PRIMEIRA
En todo o non previsto neste regulamento corresponde á Presidencia do CLIA adoptar a 
decisión que considere máis oportuna en base aos criterios xerais que inspiraron dito 
documento. Porén, deberá comunicar na seguinte sesión ao Consello a súa decisión que terá 
que ser ratificada polas persoas membro e, se procedera, propoñer a modificación do propio 
regulamento.
SEGUNDA
O presente regulamento entrará en vigor unha vez sexa publicado integramente o seu texto 
no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.

2º Someter o regulamento a información pública e audiencia aos interesados polo 
prazo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxerencias. No caso de 
que non se presentara ningunha reclamación ou suxerencia, entenderase 
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. "

Di o señor Alcalde que no ditame se incluíu o Regulamento íntegro para 
solventar o problema da palabra que había que substituír en tres ou catro 
ocasións, e que por Secretaría entendíase que a mellor fórmula era copiar no 
ditame o novo Regulamento.  

Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de Servizos Sociais, 
Igualdade e Sanidade, o Sr. Saavedra Cantillana, quen fai uso dela para dicir 
que xa dende o 20 de novembro do ano 2018, o día que se celebra o Día 
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Universal da Infancia, se comprometeron coa infancia e a adolescencia do 
Barco a traballar polos dereitos dos nenos e nenas. Di que se adheriron ao 
programa  de UNICEF seguindo a máis de 277 concellos que forman parte 
das cidades amigas da Infancia, e que se leva traballando todo o ano 2019 
coa implicación dos centros básicos de educación, cos nenos e nenas, cos 
mestres e mestras e cos pais e nais. Di o concelleiro que se elixiron os 
representantes do CLIA dos colexios tras as eleccións e campañas 
correspondentes, que tamén participaron no primeiro Encontro Autonómico 
dos Consellos Locais da Infancia e da Adolescencia, que asistiron ao VII 
Foro de Participación Infantil no Parlamento de Galicia, etc., etc., etc. Di o 
señor Saavedra Cantillana que hoxe se presenta ao Pleno o Regulamento do 
Consello Local de Infancia e Adolescencia do Concello do Barco de 
Valdeorras para seguir avanzando e facer efectiva a determinación que se 
reflexa no preámbulo de dito documento, que o Concello do Barco de 
Valdeorras está comprometido coa Axenda 2030 e cos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS), e na busca dese mundo sustentable será 
imprescindible a formación dunha cidadanía comprometida e sensible á 
realidade, que a formación deste CLIA é unha toma de conciencia sobre as 
desigualdades e sobre a necesidade de eliminar o carácter adultocéntrico das 
nosas políticas, que como se recolle na meta 10.2 dos ODS debemos 
potenciar e promover a inclusión social, económica, e política de todas as 
persoas independentemente da súa idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, 
etc. Di que do mesmo xeito unha educación de calidade (Obxectivo 4) 
tamén pasará por entender a educación como unha responsabilidade social 
que inclúa a todos os axentes, tamén á administración, e que se pretende ser 
de calidade non se pode reducir só ao interior das escolas formais, polo 
tanto, para formar unha cidadanía que avogue pola sustentabilidade e que se 
desenvolva democraticamente será preciso o compromiso de todos os 
axentes sociais. Remata dicindo o señor concelleiro que neste marco é no 
que se encadra este regulamento dun Consello Local de Infancia e 
Adolescencia que se trae para a súa aprobación.
    
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen fai uso dela para dicir que considera que espallar a semente da 
democracia, espallar a semente da participación cidadá, integrar aos nenos 
xa dende pequeniños na participación comunitaria, que todas estas cousas 
van a acabar, por exemplo, con etapas de crispación como a que estamos 
vendo agora que polo visto xa asaltan as sedes dos partidos políticos. Di que 
o seu Grupo está moi a favor de integrar aos rapaces xa neste mundo 
participativo, neste mundo democrático.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que lle alegra que aínda que sexa de vez en 
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cando estean todos de acordo. Di que ao seu Grupo lle pasa exactamente o 
mesmo, que lles parece que todo o que supoña aumentar a participación 
cidadá e facelo ademais dende as idades máis temperás, axudar a que os 
nenos comprendan cal é o funcionamento da Administración, cales son os 
canles que teñen para poder participar na dirección e administracións dos 
seus pobos e cidades, e tamén os camiños que poden ter para esixir ás 
Administracións o cumprimento das súas obrigacións, que todo iso lles 
parece realmente bo e positivo e que están de acordo.   
    
Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda: 

1º Aprobar inicialmente o regulamento do Consello Local de Infancia e 
Adolescencia (CLIA) do Concello do Barco de Valdeorras que quedará 
redactado como segue:

REGULAMENTO DO CONSELLO LOCAL DE INFANCIA E 
ADOLESCENCIA DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS

PREÁMBULO
A concepción social sobre a infancia e a adolescencia foi mudando a 
medida que os anos pasaron. Un punto de inflexión foi a aprobación, 
como tratado internacional, da Convención sobre os dereitos da 
infancia o 20 de novembro de 1989. Neste documento recóllese por 
primeira vez os dereitos das persoas menores de 18 anos, e reflíctese a 
obrigatoriedade da declaración para todos os países asinantes. No 
artigo 12 deste texto plásmase o dereito das nenas e dos nenos a 
expresar a súa opinión libremente en todos aqueles asuntos que lle 
afecten, e a ser escoitadas e tidas en conta. Refírese, por tanto, ao seu 
dereito á participación, a decidir como expertos e expertas que son da 
súa vida cotiá.
En todo o que teña que ver coa administración pública sempre se debe 
actuar dende a lóxica dos dereitos e, no momento actual máis que 
nunca, dende unha lóxica de sustentabilidade. Por iso o Concello do 
Barco de Valdeorras está comprometido coa Axenda 2030 e cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Na busca dese mundo 
sustentable será imprescindible a formación dunha cidadanía 
comprometida e sensible á realidade. A formación deste Consello Local 
de Infancia e Adolescencia (en diante CLIA) é unha toma de conciencia 
sobre as desigualdades e sobre a necesidade de eliminar o carácter 
adultocéntrico das nosas políticas. Como se recolle na meta 10.2 dos 
ODS debemos potenciar e promover a inclusión social, económica, e 
política de todas as persoas independentemente da súa idade, sexo, 
discapacidade, raza, etnia, etc. Do mesmo xeito unha educación de 
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calidade (Obxectivo 4) tamén pasará por entender a educación como 
unha responsabilidade social que inclúa a todos os axentes, tamén á 
administración, e que se pretende ser de calidade non se pode reducir só 
ao interior das escolas formais. Polo tanto, para formar unha cidadanía 
que avogue pola sustentabilidade e que se desenvolva 
democraticamente será preciso o compromiso de todos os axentes 
sociais.
Neste marco é no que se encadra este regulamento dun Consello Local 
de Infancia e Adolescencia que pretende facer efectivo e real o dereito á 
participación das rapazas e rapaces do noso concello.

TÍTULO 1 – DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Definición
O CLIA do Concello do Barco de Valdeorras é un órgano de 
participación que se enmarca dentro dos consellos de participación 
cidadá. A súa natureza é servir como canle e plataforma de 
participación infantil e xuvenil, de carácter consultivo e informativo, en 
representación do conxunto da infancia e a adolescencia do municipio.
A súa posta en marcha supón o establecemento dunha colaboración 
entre a poboación infanto-xuvenil e as persoas adultas nas políticas que 
este concello desenvolve, tanto na actualidade coma no futuro. Do 
mesmo xeito é unha forma efectiva para que ás rapazas e rapaces 
poidan expresarse e decidir naqueles asuntos que lles afectan, tanto 
directa como indirectamente. Ademais de supor unha vontade política 
en canto a situar os intereses das e dos menores no centro da 
planificación política.

Artigo 2. Natureza xurídica
En base ao recollido na lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de Bases de 
Réxime Local e na lei 13/2008 do 3 de decembro, de Servizos Sociais de 
Galicia créase o CLIA do Concello do Barco de Valdeorras como 
órgano de participación cidadá. Á súa vez, a creación deste CLIA, 
implicará a creación de espazos de coordinación interna – na propia 
administración – coma externa entre o concello e entidades (escolas, 
asociacións, clubs, etc.) relacionados coa infancia e a adolescencia.

Artigo 3. Funcións do CLIA
Serán funcións do CLIA,, dentro do ámbito local do municipio do 
Barco de Valdeorras, as seguintes:
a) Informar ao Concello sobre os problemas específicos da infancia e a 
adolescencia.
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b) Propor ao Concello do Barco de Valdeorras aquelas medidas que se 
consideren oportunas para mellorar a vida das crianzas coma da 
veciñanza no seu conxunto.
c) Coñecer o programa anual de actuacións e os recursos destinados á 
infancia.
d) Propiciar a coordinación interinstitucional no referente á 
implantación de políticas orientadas á infancia. 
e) Colaborar nas distintas fases do Plan de Infancia Municipal, dende a 
diagnose previa ata a súa implementación e posta en marcha.
f) Servir como canle de participación aberta ás rapazas e rapaces do 
municipio. 
g) Asegurar a participación en igualdade e sen discriminación.
h) Fomentar a coordinación entre as distintas concellarías e outras 
entidades relacionadas coa infancia e a adolescencia.
i) Favorecer a unificación de criterios e formas de actuación dos 
distintos programas, proxectos e actividades que se levan a cabo con e 
para as menores.
j) Impulsar o cumprimento dos dereitos da infancia a nivel local.

TÍTULO 2.- COMPOSICIÓN, FUNCIÓNS E ELECCIÓNS DE 
REPRESENTANTES

Artigo 4. Composición do CLIA
O CLIA estará composto polas seguintes persoas:
Presidencia: será exercida polo alcalde ou alcaldesa do Barco de 
Valdeorras, sendo posible que delegue o seu exercicio do cargo na 
Concellaría que considere convinte.
Secretaría: estará ocupada por persoal municipal e será designada polo 
Presidente do Consello. A persoa atribuída do Consello ten voz pero 
non voto.
Vogais:
1. A persoa concelleira delegada de Servizos Sociais, Igualdade e 
Sanidade.
2. A persoa ou persoas concelleiras delegadas das áreas de goberno de 
Cultura e Educación,
Deporte, Xuventude e Participación, Obras e Parques Infantís e Medio 
Ambiente.
3. Unha persoa representante de cada grupo municipal existente na 
Corporación.
4. Unha persoa representante de cada Asociación de Nais e Pais de 
Alumnado dos centros educativos do municipio.
5. Unha persoa representante da escola infantil municipal.
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6. O grupo de participación de nenas, nenos e adolescentes 
representantes do municipio, o cal contará cun número de 16 vogais 
menores de idade.
7. Persoa técnica da OMIX
Todas as persoas que conformen o CLIA terán voz e voto a excepción 
da persoa ao cargo da secretaría que só terá voz.
Poderán asistir ás sesión do Consello todas aquelas persoas ou 
entidades que foran convidadas pola persoa presidenta ou por 
requirimento do CLIA.

Artigo 5. Funcións
5.1 Funcións da presidencia
Serán función da presidencia:
a) Representar ao Consello e dirixir a súa actividade.
b) Presidir as sesións e guiar as deliberacións, así como, moderar os 
debates e dirimir as votacións en caso de empate co seu voto de 
calidade.
c) Convocar, presidir e moderar as reunións do Consello. d) Fixar a 
proposta da orde do día.
e) Garantir a participación das crianzas do CLIA.
f) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes ao seu labor de 
Presidencia do CLIA, ou aquelas que lle sexan encomendadas por este.
5.2 Funcións da secretaría
a) Asistir ás sesións do CLIA con voz pero sen voto.
b) Facilitar ás persoas vogais a información e asistencia técnica 
necesarias para o mellor desenvolvemento das funcións que se lle 
asignan.
c) Facer as convocatorias do CLIA por orde da Presidencia, así como as 
citación aos seus compoñentes, achegando a documentación necesaria.
d) Redactar as actas de cada sesión do CLIA e asegurarse da súa 
correcta publicación e disposición para que todas as persoas que o 
requiran as poidan consultar.
e) Facilitar o apoio técnico aos vogais para o bo desenvolvemento das 
sesións.
f) Expedir certificacións dos ditames e acordos aprobados.
5.3 Funcións das vogais
a) Asistir ás reunións e participar nos debates expondo a súa opinión 
sobre os temas previamente traballados ou sobre outras cuestión que 
lles afecten
b) Expor as propostas que estimen oportunas, traballadas previamente 
no grupo de traballo.
c) Transmitir os debates e acordos do CLIA á poboación que 
representan.
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d) Recibir, con antelación suficiente, a convocatoria coa orde do día das 
reunións.
No caso de se tratar dunha reunión extraordinaria poderase realizar 
con corenta e oito horas de antelación.
e) Propor á Presidencia, a través da Secretaría do Consello, a inclusión 
de puntos na orde do día das sesións ordinarias e formular rogos e 
preguntas.

Artigo 6. Elección, renovación e suplencia das persoas membro do 
CLIA
6.1 As persoas Presidente e Secretaria serán escollidas en función do 
seu cargo cada catro anos, coincidindo coas eleccións municipais. 
Terán, ademais, unha persoa suplente elixida polas persoas 
compoñentes do CLIA.
6.2 As persoas menores de idade vogais do CLIA serán elixidas no seu 
centro educativo de xeito democrático. Nas eleccións poderán presentar 
candidatura calquera alumno ou alumna. Poderán presentarse 
candidaturas ata un máximo de 3 anos consecutivos. Os mandatos de 
cada vogal serán de 1 ano (setembro-xullo).
6.3 Deberá atenderse, especialmente, a que todo o proceso electoral se 
rexa polos principios de igualdade, equidade de xénero, non 
discriminación e inclusión social.

TÍTULO 3 – FUNCIONAMENTO DO CLIA

Artigo 7. Funcionamento e periodicidade de reunión
O funcionamento do CLIA será o seguinte:
7.1 O Pleno do CLIA reunirase polo menos dúas veces ao ano, unha 
delas coincidindo cunha data aproximada ao 20 de novembro (Día 
Internacional da Infancia e a Adolescencia). Poderán celebrarse sesións 
extraordinarias sempre que se considere necesario ou cando unha 
cuarta parte das persoas membro do CLIA o solicite.
7.2 A convocatoria será realizada pola secretaría do CLIA e 
comunicaráselle a todas as persoas integrantes cunha antelación 
mínima de 7 días naturais. Esta irá acompañada pola orde do día e pola 
documentación que proceda. No caso das sesións extraordinarias a 
antelación mínima será de corenta e oito horas.
7.3. Para a constituciónnn do Pleno deberán asistir maís da metade das 
persoas integrantes.
Terán todas voz e voto excepto a secretaría.
7.4 Os acordos e propostas do CLIA adoptaranse por maioría simple 
excepto cando se propoña a modificación deste regulamento que deberá 
realizarse por maioría absoluta.
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7.5 O voto das persoas que integran o CLIA é persoal e indelegable 
excepto para as persoas vogais menores de idade que poderán delegar o 
seu na persoa suplente. Esta persoa é aquela que quedou segundo posto 
en número de votos nas eleccións ao CLIA que se realizan nas escolas. 
En caso de empate realizarase unha segunda votación. De persistir dito 
empate decidirá o voto de calidade da Presidencia.

Artigo 8. Motivos causantes de baixa
8.1 As persoas menores de idade ao cumprir os 18 anos ou cando 
transcorra o seu período electivo.
8.2 No caso de representantes políticos causarán baixa cando cumpran 
o seu período electivo.
8.3 Calquera das persoas membro do CLIA, menores e adultas, cando 
causen falta reiterada sen xustificación a dúas reunións consecutivas do 
CLIA.
8.4 As persoas menores que voluntariamente decidan abandonar o 
proxecto e delegar na persoa suplente. No caso de que a persoa suplente 
tamén decida abandonar realizarase un novo proceso de eleccións na 
súa escola e no seu curso escolar.

Artigo 9. Ampliación
As persoas integrantes do CLIA pódense ampliar por solicitude directa 
á Presidencia, a través do Rexistro Municipal, de calquera persoa 
representante doutras entidades que traballen coa infancia do 
municipio. Para tal efecto deberá aprobarse en Pleno mediante votación 
das integrantes.

TÍTULO 4 – O GRUPO DE TRABALLO
O grupo de traballo é o laboratorio de participación do CLIA no cal só 
as persoas menores poden participar (tanto as vogais coma as externas 
ao proxecto) dinamizadas por persoal dos Servizos Sociais do Concello. 
A súa estrutura será en forma de asemblea para evitar as xerarquías 
dentro do grupo.

Artigo 10. Composición do grupo de traballo
10.1 O grupo de traballo estará composto polas persoas menores de 
idade que compoñen o CLIA e as súas suplentes. As sesións estarán 
dinamizadas e xestionadas por persoal dos Servizos Sociais do Concello.

Artigo 11. Funcionamento e periodicidade de reunión
O funcionamento do grupo de traballo será o seguinte:
11.1 O grupo de traballo realizará sesións de traballo unha vez ao mes. 
Podendo mudar esta periodicidade en función das necesidades do 
grupo.
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11.2 As reunións de traballo realizaranse fora do horario escolar para 
non interferir co bo funcionamento e rutina dos centros. Polo xeral, 
serán convocadas os sábado de 10:00 a 12:00 aproximadamente 
nalgunha das instalacións municipais. Malia iso, a colaboración cos 
centros terá que ser constante e cabe a posibilidade de que algunha das 
sesións ou actividades se realice nos centros escolares.
11.3 A convocatoria das sesións será realizada pola dinamizadora do 
grupo de traballo, cunha antelación mínima de 7 días acompañada da 
programación da sesión.
11.4 Dado que as participantes do grupo de traballo son menores de 
idade a convocatoria realizarase, por norma xeral, a través das súas 
titoras legais. De ser o caso, a dinamizadora e as participantes 
comunicaranse directamente.
11.5 As sesións de traballo estarán adaptadas á idade e intereses das 
crianzas e enfocaranse á elaboración das propostas que elas consideren 
que o CLIA debe abordar. Para iso, a persoa dinamizadora, servirá 
como apoio e guía do grupo proporcionándolles táboas que lles 
permitan concretar as súas inquedanzas e dar forma ás súas propostas.

Artigo 12. Motivos causantes de baixa do grupo de traballo
a) As nenas e nenos causarán baixa cando cumpran 18 anos ou 
transcorra o seu período electivo (1 ano).
b) Poderá causarse baixa por vontade propia previa comunicación ao 
CLIA

DISPOSICIÓNS FINAIS

PRIMEIRA
En todo o non previsto neste regulamento corresponde á Presidencia do 
CLIA adoptar a decisión que considere máis oportuna en base aos 
criterios xerais que inspiraron dito documento. Porén, deberá 
comunicar na seguinte sesión ao Consello a súa decisión que terá que 
ser ratificada polas persoas membro e, se procedera, propoñer a 
modificación do propio regulamento.

SEGUNDA
O presente regulamento entrará en vigor unha vez sexa publicado 
integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido 
o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
de bases de réxime local.

2º Someter o regulamento a información pública e audiencia aos 
interesados polo prazo de trinta días para a presentación de 
reclamacións e suxerencias. No caso de que non se presentara ningunha 
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reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o 
acordo ata entón provisional. 

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

Finalizado o debate dos asuntos incluídos na orde do día, toma a palabra o 
Sr. Alcalde, quen, explica, que se teñen presentado tres mocións.

Toma a palabra concelleira Sra. García Aguado, quen di que ao seu grupo só 
lle consta a presentación de dous.

Contesta o Sr. Alcalde, que cree que por e-mail se lle enviou a terceira 
moción.

Toma a palabra o secretario acctal. para advertir que a terceira das mocións 
podería non terse presentado en prazo, pois o regulamento orgánico 
municipal, no artigo 14.3, sinala que as mocións terán que formularse ata as 
catorce horas do día anterior a aquel no que se realice a sesión plenaria, 
salvo casos excepcionais que se deriven de circunstancias ou feitos 
acontecidos nas 24 horas antes á hora para a que se convocou a sesión 
ordinaria do Pleno. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde para dicir que, en calquera caso, trataranse e 
debateranse as dúas primeiras mocións, tralo cal, verase que se fai ca 
terceira.

1º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
del Partido Popular para solicitar ao Congreso dos deputados que se 
interpele ó Presidente do Goberno sobre os acordos alcanzados con 
independentistas e populistas e se rexeite a actuación dun presidente 
que pactou con aqueles que queren acabar co consenso constitucional e 
a igualdade de todos os españois.   

Trala apreciación da urxencia por unanimidade, dos concelleiros asistentes, 
en votación ordinaria, concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal 
del Partido Popular, a Sra. Aguado García quen da lectura á Moción 
presentada, que literalmente di:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todo cargo público (concejal, alcalde, diputado autonómico o nacional, senador, 
ministro o Presidente de España) cuando toma posesión del mismo debe prometer o 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E400022FBD00X7L3Y9H3Y5X7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JOSÉ DE LIS SANTOS-ASCARZA-Técnico da Administración Xeral  -  27/01/2020
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  27/01/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/01/2020 14:11:21

DOCUMENTO: 20200143293

Fecha: 27/01/2020

Hora: 14:11



23

jurar “por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo 
con lealtad al Rey,  y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.” (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se 
establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas).
A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la Presidencia del 
Gobierno, Sr. Pedro Sánchez (diputado y actual Presidente del Gobierno que ha 
prometido “cumplir y hacer cumplir la Constitución”), en su discurso del pasado 4 
de enero realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los 
principios recogidos en nuestra Carta Magna, principios que constituyen el 
fundamento de España como nación y como Estado de Derecho. 
Entre otras afirmaciones, el Sr. Sánchez, afirmó en referencia a Cataluña que hay 
que “devolver a la política un conflicto político” y “retomar la única  vía posible: la 
política, retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del 
conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena 
parte de la ciudadanía catalana y española".
También aseguró que "la ley por si sola tampoco basta” y que “existe un conflicto 
político que tenemos que resolver” y anunció que “va a crear una mesa de diálogo 
bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña”.
Además, se refirió a nuestro país como “España federal” y manifestó que somos un 
país en el que se han desarrollado “identidades nacionales”; definió como 
“zancadillas” las decisiones de la Junta Electoral Central [unas decisiones 
amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y que se 
derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. De esta 
forma se situó del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no del lado de 
la ley y la convivencia.  
Además, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras 
formaciones políticas para garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, su 
investidura se han comprometido a: 

 Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas 
necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las 
identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones 
legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en 
Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, 
atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. (Punto 4 del 
"Acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV") 

 Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su 
caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de 
Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan 
preverse en el marco del sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 
del "Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y 
el Govern de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto 
político" firmado entre PSOE-PSC y ERC)  

Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el Sr. 
Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos 
compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante contradicción con 
lo establecido en nuestra Carga Magna y en otras importantes disposiciones de 
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nuestro ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos compromisos 
podrían suponer una vulneración de dichas disposiciones legales. 
A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los acuerdos 
suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos de la 
Constitución Española: 

 la  indisoluble unidad de la nación española (artículo 2) 
 los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1) 
 los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España ( artículo 

30.1) 
 el gobierno ejerce la función ejecutiva  y la potestad reglamentaria de 

acuerdo con la Constitución y las leyes ( artículo 97)
 el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

CCAA que se constituyan (artículo 137) 
 en ningún caso se admitirá la Federación de CCAA (artículo 145)

El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden, en esta ocasión, escudarse en que las 
afirmaciones realizadas o los acuerdos suscrito son simples "recursos dialécticos" 
para contentar a aquellos de cuyos votos depende que el Sr. Sanchez siga siendo el 
inquilino de la Moncloa. 
Y no pueden utilizar esta burda excusa porque las intervenciones de los portavoces 
de ERC, EH-Bildu y el PNV en el Debate de Investidura han dejado claro lo 
siguiente: 

 Gabriel Rufián (ERC): exigió a que en la mesa bilateral "se hable de todo" 
y eso abarcaría la "amnistía" de los presos del procés y la 
"autodeterminación". 

 Mertxe Aizpurúa (EH-Bildu): afirmó que la Transición española fue "un 
fraude" que sustentó un "pacto de impunidad" y puso en duda- a lo largo de 
todo su discurso- la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución 
que emanaron de ese histórico proceso. 
Acusó a al Rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de "apelar a la 
conformación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la 
contrarreforma autoritaria", por defender la unidad de España en octubre 
de 2017. 

 Aitor Esteban (PNV): expuso la necesidad acometer "un diálogo que 
desemboque de manera pactada en un acuerdo que modifique en su caso el 
ordenamiento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía". 

 Montse Bassa (ERC): Dirigiéndose al Sr. Pedro Sánchez le preguntó: 
"¿Cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un 
comino". 

Y ante todas estas intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y 
no defendieron de manera inequívoca a su Majestad el Rey,  nuestro Estado 
Derecho, nuestra Constitución ni nuestra democracia. 
Ante la gravedad de estos acuerdos y de las afirmaciones realizadas por Pedro 
Sánchez, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
I. Instar al Presidente del Gobierno a romper su acuerdos con ERC y Bildu. 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E400022FBD00X7L3Y9H3Y5X7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JOSÉ DE LIS SANTOS-ASCARZA-Técnico da Administración Xeral  -  27/01/2020
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  27/01/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/01/2020 14:11:21

DOCUMENTO: 20200143293

Fecha: 27/01/2020

Hora: 14:11



25

II. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a 
que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, 
soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre los 
siguientes aspectos: 

1. si su afirmación de “dejar atrás la judicialización del conflicto" 
implica: 

a) revertir políticamente las condenas que la justicia ha 
impuesto a los condenados por delito de sedición, entre 
otros,  cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el 
objetivo de romper nuestra nación. 

b) no actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia 
españolas contra aquellos dirigentes políticos que, como 
Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones 
judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de 
Cataluña por cualquier vía. 

2. si su afirmación de “que la ley no basta” supone abandonar la 
obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se 
amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y 
comportamientos contrarios de la ley. 

3. como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de 
nuestra Constitución ("la soberanía reside en el pueblo español" y 
"las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 
sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos")  
cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido 
sobre las competencias (en este caso de tráfico) de otra autonomía 
(en este caso Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a la 
ciudadanía de Catalunya- no a todos los españoles-  para validar 
las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la 
mesa bilateral  entre el gobierno de España y el govern de a 
Catalunya".

4. si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su 
gobierno pretende cambiar nuestra Constitución (y con ella nuestro 
sistema político y los principios básicos de nuestra democracia)de 
manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 
166 y siguientes de nuestra Carta Magna y sin que puedan opinar 
todos los españoles.

5. si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" 
y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha 
contra la desinformación significará un control por parte del 
gobierno de los medios de comunicación (puesto que el Sr. Iglesias 
considera que "la existencia de medios de comunicación privados 
ataca la libertad de expresión") y la exclusión del debate de 
aquellos que discrepen del gobierno. 

6. si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación 
de la enseñanza concertada en nuestro país (tal y como el Sr. 
Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones) y la supresión de la 
libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada por 
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diferentes sentencias del TC, de elegir aquel modelo educativo que 
mejor se adapte a sus creencias y forma de vida. 

III. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a 
que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, 
presenten una moción para rechazar la actuación del Presidente del 
Gobierno. Un presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos 
partidos que buscan romper la unidad española y acabar con la democracia 
y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país. 

IV. Trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de 
los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del 
artículo 77 de la CE." 

Concédeselle a palabra ao concelleiro Sr. Vilasánchez Feijoo quen, ao fío da 
moción lida, di que se lle ven a cabeza a aquela frase de Antonio Machado 
de “de diez cabezas, nueve embisten y una piensa. 
Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea.", pois, ao 
seu xuízo, se trata dunha moción de moito embestir e pouca cabeza.
Así, di que o Goberno é un goberno lexítimo procedente de acordos con 
grupos de diversas nacionalidades, de esquerdas e esperanzador.
Di, tamén, que a moción no menciona a Galiza, nin fala dos problemas dos 
galegos, pero que espera que o Partido Popular non teña ningún problema 
con Galiza.
Di, tamén, que a moción é un texto confuso e confusor, pois non é o mesmo 
Estado que  Nación e que non pode mesturarse todo. Di que Estado é un 
concepto xurídico e Nación un concepto de pertenza, identidade e 
sentimentos.
A tal efecto, procede á lectura dun atlas, non elaborado polo BNG – 
segundo manifesta – onde se define a  España coma un Estado formado por 
diversas nacionalidades coma a catalá, vasca e galega. Así, di, a efectos da 
diferencia entre ambos conceptos, que a URSS era un estado formado por 
varias nacionalidades - e así pasou o que pasou -, e mesmo a Korea, que é 
un único Estado formado por dúas Nacións.
Di, tamén, que a moción fala da igualdade dos españois pero que para el a 
verdadeira igualdade é darlle a cadanseu o que lle corresponde en base a súa 
cultura e feito diferencial.
Di que tampouco é o mesmo Xustiza que Lei - tal e coma debería saber a 
Sra. Aguado García  pois é avogada - e que as Leis non son inamovibles, 
poñendo coma exemplo vairas leis que foron mutando ao longo da historia 
coma a de “pernada” medieval ou as da esclavitude, do que se foi 
beneficiando a sociedade e mesmo os propios propoñentes da moción.
Di, en definitiva, que España é un Estado plurinacional, cun goberno 
lexítimo, xurdido de pactos lexítimos, preguntándose si a moción non añora 
tempos franquistas pasados.
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Se pregunta, tamén, o Sr. Vilasánchez Feijoo, ao fío dos indultos aos que se 
fai referencia na moción, que opina o grupo municipal popular respecto dos 
indultos aos corruptos do seu partido, e si se acordaban tanto do Estado 
español cando incorrían en corrupción.
Di, finalmente, que a moción non pide a ruptura dos pactos co BNG e que 
espera que o grupo popular non teña ningún problema con iso. 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di, en relación ca moción lida, que o documento asinado por ERC e 
PSOE titúlase, precisamente, "Acordo para a creación dunha mesa entre o 
goberno de España e o goberno da Generalitat para a resolución do 
conflito político", no que para  conseguir a abstención de ERC e ser 
investido presidente Pedro Sánchez se avén a que o goberno de España 
séntese e fale co de Cataluña, dialogue sen condicións previas nin limitación 
de contidos co compromiso de debater e argumentar, para  buscar acordos 
que teñan o apoio amplo da sociedade catalá, e de someter os que se 
consigan a unha consulta da cidadanía de Cataluña.
Continúa dicindo que este acordo non dá satisfacción ás reivindicacións do 
independentismo catalán -amnistía, liberdade e autodeterminación- pero que 
ninguén podería pensar que isto sexa posible en Cataluña a curto prazo, 
sendo, non obstante, a primeira vez en moitos anos nos que un goberno do 
Estado se compromete a resolver o conflito político existente con procesos 
democráticos, diálogo e  negociación.
Continúa sinalando que posibilidade non quere dicir seguridade  nin sequera 
alta probabilidade, pois cas promesas incumpridas do PSOE  non hai 
garantías de que o futuro goberno de coalición con Unidas Podemos cumpra 
o acordo. 
Di, tamén, que, ademais, o acordo nace con  fortes criticas dentro do 
independentismo e ca oposición da dereita, que dependerá moito das 
resolucións do poder xudicial , da eliminación da profunda  xudicialización 
do "procés"  e de evitar  que a maioría reaccionaria do poder xudicial 
continúe retorcendo as leis en sentido antidemocrático contra as 
nacionalidades e contra a maioría da poboación.
Conclúe, polo tanto, dicindo que a moción presentada incide na 
confrontación con Cataluña, e co goberno central saído das últimas 
eleccións que pretende  resolver mediante pactos democráticos a 
confrontación territorial do Estado, afirmando que votará en contra da 
moción.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen di que a moción presentada polo grupo popular 
parece máis ben unha proposición de Lei, que pon en cuestión un goberno 
que é lexítimo e que xurde de pactos lexítimos, nun Congreso de 350 
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deputados, nos que cadanseu ten un voto, polo que, ao seu entender, se trata 
dunha “ pataleta ” da dereita. 
Di, tamén, que se trata dun goberno plural e progresista que non lle gusta á 
dereita nin aos estamentos reaccionarios que están detrás,  e ao que non lle 
van a dar nin os cen días de cortesía, senón que xa dende o primeiro día 
farán ruído e aplicarán o mantra de “ España se rompe ” ou “ que viene el 
lobo ”.
Di, tamén, que falar e dialogar é obrigatorio para un político, pero que non 
significa pactar, pois falar é obrigatorio pero pactar non, lembrando que 
Aznar pactou no seu momento con CIU, recordando a frase de “ yo hablo 
catalán en la intimidad ”.
Así, recorda que con Aznar cedeuse a Cataluña o 33% da recadación do 
IRPF, o 35% do IVE e o 40% dos impostos especiais. Di, tamén, que, 
precisamente, cun pacto con CIU, Aznar eliminou o servizo militar 
obrigatorio, converteu aos Mossos de Esquadra nunha auténtica policía e 
eliminou aos gobernadores civís, preguntándose que pasaría se Pedro 
Sánchez fixera iso hoxe.
Continúa dicindo que o PP fixo, tamén, cesións en materia educativa, coma 
a Lei de política lingüística de 1998, evitando, ademais, que fora recorrida 
ante o Tribunal Constitucional, sendo unha Lei discriminatoria.
Di, tamén, que Aznar fixo moitas transferencias competenciais á 
Generalitat: tráfico, educación, sanidade, xustiza, etc., facendo fortes 
investimentos, que ascenderon a 400.000.000 pts., o que levou a cualificar, 
por varios políticos cataláns, os acordos con Aznar coma “ el mejor pacto 
desde la democracia ” e mesmo algún político do propio PP dixo que 
“Aznar entregó Cataluña a los nacionalistas ”.
Continúa dicindo que o mesmo aconteceu co PNV, mellorándose o concerto 
económico con maiores competencias nos impostos especiais, devolución 
do patrimonio incautado da ditadura, etc.
Di, tamén, que o mesmo pode dicirse de Bildu, pois tamén se chegou a 
acordos con esta formación polo Alcalde de Vitoria ( do PP ) quen afirmou 
que debían tenderse pontes e buscar consensos.
En definitiva, conclúe o Sr. Alonso Araujo dicindo que, coma xa indicou, 
esta moción non é máis que unha “ pataleta ” contra un goberno lexítimo 
que xurde de acordos lexítimos.

Toma a palabra a Sra. Aguado García quen procede a dar resposta ás 
intervencións anteriores. Así, di que a unidade de España é un tema 
importante que tamén lle preocupa aos galegos, que aínda que Xustiza é Lei 
non son o mesmo, as leis son necesarias e imprescindibles e por iso hai que 
cumprilas. Di, tamén, que non entende coma o Sr. Vilasánchez Feijoo pode 
fiarse tanto dun atlas,  que hai moitas cousas que nos unen aos españois e 
que, en ningún caso, entende que o galego se vexa ameazado.
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Continúa dicindo que a moción fala dos indultos por delitos de sedición, e 
que o que pretende é que se debata sobre a súa procedencia ou non pero non 
sobre outros posibles indultos, que serían obxecto doutro debate distinto. 
Dille, finalmente, ao Sr. Vilasánchez Feijoo, que é licenciada en Dereito e 
actualmente non é avogada.
Ao Sr. García Yáñez, dille que debe recapacitar sobre o dito, que o poder 
xudicial é necesario, así coma a separación de poderes e que, en ningún 
caso, o PP é contrario a Cataluña.
Respecto  á intervención do Sr. Alonso Arujo, di que a moción non é tan 
difícil de entender, que se trata só de saber a posición do seu grupo respecto 
da ruptura da unidade de España, e que non se trata de debater outros 
acordos do pasado.

Toma  a palabra o Sr. García Yáñez, quen se ratifica na súa postura, dicindo, 
amais, que el é ultrademocrático, polo que si en Cataluña se decidira 
democraticamente a separación de España el non tería ningún problema.

Toma a palabra, tamén, o Sr. Vilasánchez Feijoo quen di, ao fío do tema dos 
indultos, que, por suposto está máis a favor dos indultos a políticos que a 
corruptos.

Intervén, finalmente, o Sr. Alonso Arujo quen di que unicamente se vai 
iniciar un diálogo, que o resto son conxeturas e que, en todo caso, a 
Constitución permite a realización de consultas non vinculantes.

Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por cinco votos a favor 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García) e once en contra (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)  non aprobou a moción 
presentada

2º Moción de carácter político presentada polos grupos políticos 
municipais Partido Popular e Grupo Mixto (Riada Cidadá e BNG) 
sobre a necesidade de análise arqueolóxica do Porto da Barca e a súa 
contorna.  

Trala apreciación da urxencia por unanimidade, dos concelleiros asistentes, 
en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao concelleiro señor Crespo 
Díaz, quen da lectura á Moción presentada, que literalmente di:
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Ante a crecente sensibilidade xerada na nosa comarca por algunhas das 
recentes aportacións da Arqueoloxía ao coñecemento do pasado da nosa terra, e 
sabendo todo o que un Patrimonio ben xestionado pode aportar á economía e o 
desenvolvemento non só do Barco, senón tamén de toda Valdeorras, parécenos 
necesario aparcar diferenzas e remar na mesma dirección. Esta dirección non é 
outra que a do coñecemento, o respecto e a posta en valor de todo o que constitúe o 
noso legado histórico.

Tras saber a noticia dada desde a alcaldía referente ao próximo estudo 
arqueolóxico que o Concello levará a cabo no xacemento de San Salvador, 
quixeramos someter á súa consideración a necesidade de levar a cabo accións que 
tamén axuden a coñecer algo tan importante como é a orixe do Barco.

Unha construción considerada das máis antigas, senón a que máis, ligada á 
propia orixe do lugar, o peculiar Porto da Barca, é un dos nosos sinais de 
identidade máis interesante, xenuíno e diferenciador.

Os escasos documentos que falan da barca e do seu porto non aclaran nada 
sobre a súa antigüidade nin sobre a data da súa construción. Porén, hoxe é posible 
tratar de responder a estas preguntas, por un prezo asequible, empregando o 
método do carbono catorce sobre a propia argamasa do peirao.

Así mesmo, hai lugares na súa contorna onde unhas simples catas 
arqueolóxicas tamén poderían aportar moita información. Falamos do espazo que 
rodea a fonte baixo a Praza Maior, e na contorna enfronte da nosa construción na 
orela de Viloira.

Os xacementos arqueolóxicos das inmediacións da zona de Portocarballo, 
no Barco, e do barrio da igrexa en Viloira, ambos talvez ligados coas orixes dos 
dous lugares e co propio Porto da Barca, segundo apuntan algunhas teorías actuais, 
cremos que tamén deberían ser sometidos a un intento de datación.

Con estas iniciativas estariamos axudando a resolver a incógnita da 
antigüidade dos nosos actuais asentamentos, axudariamos a fixar unha data para O 
Porto da Barca que poida ser colocada nunha placa indicativa  debaixo do seu 
nome e que así, todos os barquenses, visitantes e cada vez máis numeroso colectivo 
de viaxeiros que transitan polo noso Camiño de Inverno poidan respectalo e 
valoralo.

Se os resultados das catas, probas e prospeccións no Porto da Barca, 
ademais de todo o que sabemos en canto á súa singularidade e rareza dentro dunha 
contorna próxima e non tan próxima, indican que, pola súa época de construción, 
polas súas particularidades construtivas ou por calquera outra consideración, 
estamos ante algo realmente especial, sería necesario, na medida do posible, 
recuperar o seu aspecto orixinal.

Por todo o anteriormente exposto, sometemos a consideración do Pleno o 
seguinte acordo: 

Implementar un plan de acción para levar a cabo un estudo arqueolóxico co 
fin de datar O Porto da Barca e a súa contorna, así como os citados xacementos de 
Portocarballo e Viloira, coa maior celeridade posible."
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que, na nosa comarca e no noso concello, creceu a 
sensibilidade veciñal arredor da necesaria recuperación do noso 
material pasado histórico, de forma especial,  no referido aos 
xacementos arqueolóxicos castrexos, romanos ou medievais e, tamén, 
sobre os restos que permanecen do patrimonio industrial ou mineiro.
Di, tamén, que son sabidos os compromisos electorais para a creación 
dun museo municipal para colmar a vella aspiración de sectores 
populares e culturais da vila e as recentes declaracións do Grupo de 
Goberno para intervir sobre o patrimonio soterrado de San Salvador da 
Proba ou para recuperar a ponte medieval sobre o antigo curso do río 
Mariñán no lugar da Praia do Ouro como xa se fixo na ponte de Éntoma 
ou se está a facer na Vila do Castro.
Continúa, o Sr. García Yáñez, dicindo que unha xestión responsable dos 
espazos públicos  non pode deixar que se deterioren lugares ligados a 
sentimentalidade dos barquenses:  Porto da Barca e os seus arredores: 
Fonte, Praza Maior e Camiño Real.
Amais,  manifesta,  que unha boa xestión do patrimonio público pode 
potenciar sectores económicos ligados ao turismo, lembrando que sobre 
estes espazos discorre o Camiño de Inverno que se está a potenciar, coas 
correspondentes subvencións,  cara o próximo ano santo compostelán.
Di, tamén, que O Porto da Barca está protexido polo PEPRI do Casco 
Vello sendo unha das construcións consideradas máis antigas e ligadas 
ao propio orixe da poboación.
Di, finalmente, que os resultados das catas, probas e prospeccións no 
Porto da Barca complementarían o que sabemos sobre a súa 
singularidade e rareza e se contribuiría a aumentar a  mellora patrimonial e 
ambiental dun espazo público, esquecido e abandonado, para que os 
cidadáns o puidesen gozar libremente. 

Concédeselle a palabra á concelleira delegada de Cultura e Educación,  a 
Sra.  Pizcueta  Barreiro,  quen di que, efectivamente, se trata dunha 
actuación presentada polos grupos do PP e mixto, a raíz da iniciativa 
veciñal, pero  que lle houbera gustado que se lle comunicara ao equipo de 
goberno e se presentara coma unha declaración institucional.
Respecto ao fondo da moción, di que, aínda que o grupo municipal 
socialista está a favor, que a moción se fundamentada nun artigo publicado 
nun xornal, e que moitas das afirmacións son “ ocorrencias ” que deben 
contrastarse con criterios técnicos, coma por exemplo os do arqueólogo 
Santiago Ferrer.
Así, di, que se está tratando de ligar os restos atopados en Viloira e Tamesa, 
entre eles, e  co Porto da Barca, intentando buscar unha orixe romana do 
Barco, se ben, os restos aparecidos en Tamesa poderían ser dunha mutatio 
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romana, preto da vía nova, que discorrería por esa zona. Amais, di que o 
nacemento do Barco xa está datado documentalmente e fehacentemente.
Di, tamén, que na moción se fala de datar os restos mediante análises e catas 
empregando o método do carbono 14, se ben, as análises das argamasas non 
son plenamente fiables, e, ás veces, resultan contraditorias. 
Di, tamén, que tampouco é posible facer as catas nas rochas xa que non hai 
potencia arqueolóxica e cas crecidas do ríos, de houber algo, non se 
conservaría e que a datación do Porto da Barca e o seu contorno sería 
medieval, pois non hai documentos nin referencias anteriores.
Di, finalmente,  que teñen habido tantas actuacións na zona, que sería 
imposible recuperar o aspecto orixinal do Porto e que, en todo caso, no 
relativo á recuperación orixinal do Porto, que será o PEPRI e  Patrimonio 
quen, no seu caso, indicaría as actuacións a realizar.

Toma a palabra, a continuación, o Sr. Alcalde para dicir que, efectivamente, 
tal e coma sinalou a Sra. Pizcueta Barreiro, se trata dunha cuestión onde 
debe primar a participación e o criterio dos expertos e non tanto o da 
cidadanía. 
Di, tamén, que o Concello está favor da moción pois é necesaria unha 
actuación e que farase cando finalicen as rehabilitacións que se están 
realizando nesa zona. 
Di, tamén, que a idea a ten clara o arquitecto municipal, que se ven 
traballando nun proxecto na zona e que, se aparecesen outras cuestións 
interesantes, podería modificarse.
Ademais, di, que o Concello prevé outras actuacións en materia patrimonial 
como a recuperación da ponte da Proba, a segunda fase de rehabilitación do 
Castro ou unha intervención na praza das Airas.

Toma a palabra, novamente, o Sr. Crespo Díaz, quen di que, en todo caso, 
se trata dunha iniciativa veciñal, canalizada a través dos partidos políticos, 
de índole estritamente local, e moi boa para O Barco.

Toma a palabra, tamén, o Sr. García Yáñez, quen, ao fío do dito pola Sr. 
Pizcueta Barreiro, di que a arqueoloxía está intimamente relacionada ca 
historia e que, en ningún caso, pode falarse de “ ocorrencias ” senón de 
hipóteses que, coma tales, deben ser obxecto de comprobación e validación, 
sendo ao seu xuízo, moi interesante que se descubrira a existencia dun porto 
romano, pois non hai tantos en Europa.

Responde, a Sra. Pizcueta Barreiro, que non é tan importante a datación do 
Porto senón, no seu caso, a súa posta en valor.
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Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda: 

Implementar un plan de acción para levar a cabo un estudo 
arqueolóxico co fin de datar O Porto da Barca e a súa contorna, así 
como os citados xacementos de Portocarballo e Viloira, coa maior 
celeridade posible.

A continuación, polo Sr. Alcalde, dáse conta da terceira moción da orde do 
día, presentada fóra de prazo, indicando que o seu contido era moi simple, 
pois trataba da condena dos actos violentos perpetrados contra agrupacións e 
sedes do partido socialista. Di, tamén, que podería transformarse nunha 
declaración institucional, de manifestación de condena e repulsa por parte 
do Concello do Barco a calquera acto violento que se faga contra as 
institucións públicas e en particular contra os partidos políticos.

Intervén o Sr. García Yáñez para indicar que, efectivamente, moitos partidos 
políticos, están sufrindo pintadas ou actos vandálicos ultimamente, por 
exemplo ERC, Podemos…

Toma a palabra a Sra. Aguado García para manifestar que, efectivamente, 
isto é así, e mesmo a sede do PP no Barco ten sido obxecto de numerosas 
pintadas.

Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes manifesta a repulsa do Concello do 
Barco a calquera acto vandálico, ataque ou atentado contra institucións 
públicas ou partidos políticos.

3º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 
1362/2019 ata a número 1446/2019 e dende o número 1/2020 ata o 
número 38/2020 e da acta da Xunta de Goberno Local de data 12 de 
decembro de 2019.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o núm. 
1362/2019 ata a número 1446/2019 e dende o número 1/2020 ata o número 
38/2020 e da acta da Xunta de Goberno Local de data 12 de decembro de 
2019. 

4º Rogos e preguntas

Concédeselle a palabra ao señor Vilasánchez Feijóo  quen quere agradecer 
ao equipo de goberno as xestións realizadas para dotar de transporte ao rural 
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do Barco, dicindo que aínda que non se acadou todo o plantexado na 
moción presentada no pleno anterior, estanse a dar bos pasos.

Así mesmo, quere pedir desculpas por determinadas expresións vertidas no 
pleno anterior, cando contestou a afirmacións que lle chamaron “ radical ” e 
“ levantamuros ”, indicando que moitas veces fala dende un punto de vista 
emocional e dándolle vehemencia ás súas exposicións, se ben, recoñece que 
se pasou “ tres pobos ”, insistindo na súa petición de desculpas.

A continuación,  polo Sr. Vilasánchez Feijoo se pregunta pola situación do 
tren e da estación de RENFE no Barco.

Contesta o Sr. Alcalde que, de momento, seguirase prestando servizo na 
estación ata xuño, dicindo que é importante que se podan seguir mercando 
billetes na propia estación. Di, tamén, que o Barco é unha estación con 
movemento, que ten 7 trens diarios en cada sentido, e que entende que 
debería seguir coma está aínda que irase vindo.

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, ao fío do anterior, sinala que 
dende Alcaldía, dado a boa relación que se ten con ADIF e RENFE, debería 
abordarse, tamén, o tema da catenaria, por canto se ten roto 3 veces, 
debéndolle dar una solución definitiva á cuestión.

A continuación, o Sr. García Yáñez, pregunta polo tema das luces do Nadal, 
sinalando que, posto que non se teñen retirado, si se usarán noutros 
acontecemento coma podería ser o Botelo, etc. Di, tamén, que botou en falta 
que se tivera posto algunha luz de Nadal nos barrios e non só no centro da 
Vila.

Contesta o Sr. Alcalde que non crea que non se lle pasou pola cabeza 
acendelas durante o Botelo, indicando que o electricista municipal está de 
vacacións e non se poden acender, di, tamén, que non se teñen retirado, pois 
ao igual que se empezan a instalar antes do Nadal, tamén as empresas 
necesitan un tempo para ilas retirando.

Intervén a señora. Pizcueta Barreiro, quen di, ao fío desta cuestión, que as 
luces se poñen fundamentalmente no centro da Vila, por tratarse dunha 
cuestión comercial que debe animar a que se fagan compras, indicando, 
amais, que nestas datas o prezo das luces é moito máis caro que noutras 
datas nas que tamén se poñen, coma por exemplo durante o Cristo.

Segue no uso da palabra o Sr. García Yáñez, quen pregunta pola situación 
do plan de mobilidade é, sobre todo, si se vai a abordar o tema da regulación 
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da circulación dos patinetes, pois deben situarse fora das beirarrúas, sendo 
importante regular esta cuestión.

Di o Sr. Alcalde di que o plan de mobilidade xa finalizou a súa exposición 
pública, que se presentaron alegacións - aínda que cree que non son de 
moito calado - e que serán tratadas nunha próxima Comisión. Respecto da 
normativa sobre a circulación dos patinetes, di que estase a traballar nela, 
pero que ata agora non existía normativa ao respecto. Di, tamén, que, 
recentemente, aprobouse unha instrución nacional sobre a materia, e que, 
proximamente, no pleno de marzo ou abril, espera regular esta cuestión, 
posiblemente, nunha nova ordenanza municipal de tráfico, xa que a actual 
precisa de ser renovada e actualizada.

O Sr. García Yáñez, ao fío de queixas recibidas da veciñanza, pregunta polo 
estado da fibra óptica no Buraco ( Veigamuíños ) pois, algúns veciños, non 
poden acceder á fibra porque outros non deixan pasar a instalación polas súa 
fachadas.

Contesta o Sr. Alcalde que este tema é un tema xa falado cos técnicos 
municipais, que teñen concluído que, de non existir outra posibilidade, debe 
deixarse pasar as instalacións polas fachadas das edificacións. Di que algo 
similar lle ocorreu coa instalación dunhas luminarias na fachada dunha 
edificación. Di, que neste caso, se trataba dunha actuación pública, pero que 
falará ca empresa encargada da instalación da fibra e se adoptarán as 
medidas precisas para que todos podan acceder á fibra. 

Continúa no exercicio da palabra o Sr. García Yáñez, quen pregunta si é 
certo que se pretenden alterar os límites territoriais entre o Barco é 
Vilamartín, pois se está a comentar entre a veciñanza.

Contesta o Sr. Alcalde que non. Que sí se está a tratar un deslinde para 
determinar os límites entre o Concello do Barco e o de Rubiá, pero non en 
relación con Vilamartín. Di, non obstante, que é certo que algunhas 
edificacións limítrofes, no catastro están nun Concello e na realidade noutro, 
pero que iso é unha cuestión distinta, insistindo en que non se está a tratar 
esta alteración.

O señor García Yáñez prosegue facendo uso da palabra e pregunta polas 
inundacións na Praia do Ouro ao desbordar o Mariñán.

Contesta o Sr. Alcalde que, anteriormente, se falou de Leis e legalidade, é 
que el ten que cumprir a Lei, polo que se adoptarán as medidas que sexan 
legais, pois se trata dunha zona inundable na que a Confederación non deixa 
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actuar, que nas recentes crecidas teñen visto que determinadas cousas non se 
estaban a facer ben, pero que non poden facer o que queiran, por exemplo, 
levantar un muro entre o río e as vivendas.

Concédeselle a palabra ao señor Melo Moreno, quen pregunta por unha 
formigoneira abandonada no núcleo de Raxoá, respecto da cal, a Alcaldía 
manifestou que se retiraría no mes decembro, sen que se fixera, preguntando 
si se ten pensado retirar, cando, si está é a situación xeral do rural…

Contesta o Sr. Alcalde que, efectivamente, aínda non se retirou, pero que se 
procederá a elo.

Continúa no exercicio da palabra o Sr. Melo Moreno quen pregunta, 
novamente, por unha árbore da rúa España. Di que, efectivamente xa se 
recheou o oco da beirarrúa cun pau pero pregunta si pensa poñerse a árbore.

Contesta o Sr. Alcalde que se enxertará  o pau para que saía a árbore, e se 
fará de cara á primavera.

Sen máis intervencións, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as 21:10 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a 
presente acta do que eu, como secretario, dou fe.

O secretario  acctal,                                      O alcalde
(Resolución D.X.A.L. 
      de 23/06/2014)

José de Lis Santos-Ascarza                             Alfredo L. García Rodríguez
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