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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 6 DE FEBREIRO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 6 de febreiro de 2020, baixo a Presidencia do primeiro tenente de 
alcalde, actuando no exercicio da totalidade das atribucións de alcalde por 
delegación da Alcaldía, Don Aurentino Alonso Araujo (resolución da 
Alcaldía de 5 de febreiro de 2020), 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:
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Aurentino Alonso Araujo
Dna. María Irene Dacal Feijóo
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
Dna. Alicia Álvarez Fernández

Grupo Municipal do Partido Popular:
Dna. Sabina Aguado García
D. Carlos Javier Crespo Díaz
Dna. Sonia Guitián Martínez
D. Francisco González Rodríguez
D. Antonio Melo García

Grupo Municipal Mixto:
D. Félix  García Yáñez
D. José Jesús Vilasánchez Feijóo

Non asiste o concelleiro D. Jesús Jares Almeida, non constando 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal.

Intervén como secretario D. Jesús Tallón García no exercicio da totalidade 
das funcións da Secretaría, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Concorre a interventora Dª Eva Rodríguez Fernández.
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Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día.

1º Aprobación das actas da sesións anteriores celebradas o 18 de 
decembro de 2019 e o 16 de xaneiro de 2020.

Pregunta a Presidencia se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións ordinarias celebradas polo Pleno os días 18 de decembro de 2019 e 
16 de xaneiro de 2020, que se dan por lidas.

Fai uso da palabra o concelleiro señor Crespo Díaz para dicir que na acta do 
Pleno de 16 de xaneiro de 2020, durante o debate da moción presentada 
polos tres Grupos Políticos (PP, RIADA e BNG) observa que falta o 
seguinte:

"A.- Introdución
Antes de proceder a lectura da Moción queremos manifestar o seguinte: 
1.- Se trata de dar traslado dunha iniciativa de participación cidadá, en 
exercicio dunha acción puramente democrática e dun contido estritamente 
de ámbito local.
2.- Non se presenta co membrete de ningún partido xa que esa e a vontade 
dos promotores da iniciativa, que foron os que buscaron o consenso
3.- A moción leémola un de nos por acordo entre todos, sen perxuizo de que 
no seu debate, polo turno establecido polo pleno, calquera dos voceiros ou 
representantes de cada partido ou grupo poidan facer as súas intervencións.

B.- Na intervención da Concelleira Delegada de Cultura, di que lle gustaría 
que se lle houbera comunicado ao Equipo de Goberno. E di que o 
nacemento ou fundación de O Barco xa está datado documental e 
fidedignamente, facendo mención ás investigacións, estudos e publicacións 
de Augusto Quintana Prieto, isto último non se transcribe, pero na 
intervención de este Concelleiro non se reflexa o que dixen, di na acta “”.. 
Toma a palabra, novamente, o señor 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..””. E o que eu dixen 
foi que non se cuestiona con isto a Quintana Prieto nin se está falando da 
datación da fundación de O Barco. Do que se trata é de datar ese xacemento 
así como a antigüidade do Porto da Barca e a súa posta en valor. E que non 
se comunicou ao Grupo de Goberno por tratarse dunha iniciativa veciñal, 
canalizada a través dos tres Partidos porque así o quixeron os promotores da 
Moción e que nós subscribimos integramente o seu contido e nos alegramos 
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da existencia deste tipo de iniciativas que demostran un san exercicio de 
acción democrática a través da participación cidadá." .

Pola Secretaría solicítase o uso da palabra á Presidencia quen a concede. 
Pola Secretaría se expón que o funcionario que exerceu a fe pública durante 
a sesión, á hora de facer a acta, reproduciu de forma sucinta as intervencións 
e que a modificación da acta lle corresponde a ese funcionario non 
procedendo as correccións que impliquen engadir consideracións ás 
intervencións dos concelleiros de xeito que se transforme nunha reprodución 
literal das intervencións e que outro caso sería que se tratara dun erro de 
transcrición claro e evidente, no que non existira dúbida.

O concelleiro Crespo Díaz fai uso da palabra para dicir que os termos da súa 
intervención lle parecen de relevancia suficiente para incluílos na acta da 
sesión, de xeito similar a outras intervencións doutros concelleiros e que 
debería terse reproducido pero que, en calquera caso, se consta o dito neste 
punto da orde do día desta sesión na acta da sesión de hoxe para el é 
suficiente, sen necesidade de modificar a acta da sesión anterior.

Solicítase a palabra polo concelleiro do Grupo Mixto Municipal o sr. 
Vilasanchez Feijoo que fai uso dela para dicir que na páxina 26 da acta do 
16 de xaneiro de 2020 cando a acta reproduce "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." o que realmente dixo foi: "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 unha Nación formada por dous Estados. ".

Pola Presidencia concédeselle a palabra ao concelleiro sr. Melo García, quen 
fai uso dela para solicitar que ao final da acta do 16 de xaneiro do 2020, on 
di "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." se corrixa o seu segundo apelido polo apelido correcto, García.

Logo do que antecede, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
asistentes, se acorda aprobar as actas  do 18 de decembro do 2019 e 16 de 
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xaneiro do 2020 coa dúas seguintes correccións na acta da sesión do 16 de 
xaneiro do 2020:

1ª Onde di " 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."  pasa a dicir " 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 unha 
Nación formada por dous Estados. ".
2ª Onde di "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." pasa a dicir ""Continúa no exercicio da palabra o Sr. Melo García 
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."".

2º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o día 31 de 
xaneiro do 2020 relativo á aprobación da declaración de interese 
histórico-artístico e cultural das obras de mantemento do tellado da 
cuberta e fachada principal na rúa San Roque núm. 6 a efectos da 
bonificación no ICIO solicitada por D. Ambrosio Julián Viñales 
Fernández. Expediente 2019URB000001065.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de xaneiro de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO E CULTURAL DAS OBRAS DE MANTEMENTO 
DO TELLADO DA CUBERTA E FACHADA PRINCIPAL NA RÚA SAN 
ROQUE, Nº 6, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NO ICIO: AMBROSIO 
JULIÁN VIÑALES FERNÁNDEZ EXP. 2019 URB 000001065
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de mantemento 
do tellado da cuberta e fachada principal na rúa San Roque, nº 6, presentada por 
Ángeles Diéguez De la Barrera (35446661G), en nome e representación de 
Ambrosio Julián Viñales Fernández (15881223E) o 03/12/2019 (R.E. núm. 12899).
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Logo de ver o informe do arquitecto técnico municipal do 16/01/2020, en sentido 
favorable á declaración de especial interese histórico-artístico e cultural das 
sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, xa que se ubican dentro 
do PEPRI.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 28/01/2020, en relación coa 
inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta á 
Intervención municipal o 28/01/2020.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de Contas, a
adopción do seguinte acordo:
DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural das obras 
de mantemento do tellado da cuberta e fachada principal na rúa San Roque, nº 6, 
promovidas por Ambrosio Julián Viñales Fernández (15881223E), a efectos da 
concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO."

Fai uso da palabra o concelleiro sr. García Yáñez para dicir que está de 
acordo coa declaración proposta pero que quizais sería mellor concederlla a 
un proxecto global. 
Sen máis debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
quince edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de mantemento do tellado da cuberta e fachada 
principal na rúa San Roque, nº 6, promovidas por Ambrosio Julián 
Viñales Fernández (15881223E), a efectos da concesión dunha 
bonificación do 95% na cota do ICIO.

3º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o día 31 de 
xaneiro do 2020 relativo á aprobación do incremento das retribucións 
do persoal do Concello en aplicación do disposto no Real Decreto-Lei 
2/2020, de 21de xaneiro do 2020. Expediente ECO000000007.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 31 de xaneiro de 2020, que literalmente di:

“DESTINO: SINDICATOS CC.OO., U.G.T., C.I.G. C.S.I.F. (CONVOCATORIA 
DE MESA XERAL DE NEGOCACIÓN)
O día 22 de xaneiro do 2020 publicouse no B.O.E. o Real Decreto-ley 2/2020, de 
21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público.
Establece o apartado 2 do artigo 3 do R.D.-L. 2/2020:
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"Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el 
incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en 
cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán 
experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, 
se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado 
cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.
(...)".
Para o persoal funcionario se establece o incremento que en soldo, trienios e 
complemento de destino lle corresponde a cada posto de traballo. Non se determina 
o correspondente incremento no complemento específico.
Para o persoal laboral o límite do incremento das retribucións é o 2 por cento 
respecto ás vixentes a 31 de decembro do 2019.
Debe entenderse que se atopa dentro da negociación colectiva a determinación da
porcentaxe de subida que o Concello aplicará.
Logo do que antecede, propoño como primeira proposta negociadora, aos 
representantes dos sindicatos maioritarios o seguinte:
O incremento das retribucións do persoal ao servizo deste Concello, incluído no 
ámbito de aplicación do Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el 
que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del 
sector público, será o máximo que autoriza o Real Decreto-ley 2/2020. É dicir, as 
retribucións brutas dos empregados públicos do Concello incluídos no ámbito de 
aplicación deste R.D-L. serán incrementadas nun 2 por cento respecto ás 
retribucións vixentes a 31 de decembro do 2019."

Sen debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos quince 
edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

O incremento das retribucións do persoal ao servizo deste Concello, 
incluído no ámbito de aplicación do Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de 
enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público, será o máximo que 
autoriza o Real Decreto-ley 2/2020. É dicir, as retribucións brutas dos 
empregados públicos do Concello incluídos no ámbito de aplicación 
deste R.D-L. serán incrementadas nun 2 por cento respecto ás 
retribucións vixentes a 31 de decembro do 2019.

4º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición do 
concelleiro delegado de servizos sociais, igualdade e sanidade relativa á 
aprobación da candidatura do Concello do Barco para concorrer á 
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convocatoria de recoñecemento como Cidade Amiga de Infancia. 
Expediente 2020-SOC000000006.

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro delegado de servizos sociais, igualdade e sanidade, o sr. 
Saavedra Cantillana quen da lectura á proposición presentada, que 
literalmente di:

"Proposta ao Pleno a fin de aprobar a candidatura do Concello do Barco para 
concorrer á convocatoria de Recoñecemento como Cidade Amiga da Infancia

A iniciativa Cidades Amigas da Infancia, liderada por UNICEF Comité Español, 
ten como obxectivo xeral promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos 
do Neno (ONU, 1989), ratificada polo noso país en 1990, no ámbito dos Gobernos 
Locais.
Cidades Amigas da Infancia ten como visión que todo neno, nena e adolescente 
goce da súa infancia e adolescencia e desenvolva todo o seu potencial a través da 
realización igualitaria dos seus dereitos nas súas cidades e comunidades. Co fin de 
facer realidade esta visión, os gobernos locais e os seus socios identifican as súas 
metas (resultados) nas cinco esferas de obxectivos xerais, que recollen os dereitos 
contidos na Convención sobre os Dereitos do Neno. Desta forma unha cidade ou 
comunidade conta cunha gobernanza amiga da infancia, ao traballar para alcanzar 
estes obxectivos:
1. Cada neno, nena e adolescente é valorado, respectado e tratado xustamente 
dentro das súas comunidades.
2. As voces, necesidades e prioridades de cada neno e nena escóitanse e 
considéranse nas normativas e políticas públicas, nos orzamentos e en todas as 
decisións que lles afectan.
3. Todos os nenos e nenas teñen acceso a servizos esenciais de calidade.
4. Todos os nenos e nenas viven en contornas seguras e limpas
5. Todos os nenos e nenas teñen a oportunidade de gozar da vida familiar, o xogo e 
o lecer.
Cidades Amigas da Infancia púxose en marcha en España no ano 2001 e conta co 
apoio do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Federación 
Española de Municipios e Provincias (FEMP) e o Instituto Universitario UAM-
UNICEF de Necesidades e Dereitos da Infancia e a Adolescencia ( IUNDIA) e 
UNICEF Comité Español.
A través do Recoñecemento Ciudade Amiga da Infancia, UNICEF Comité Español
destaca a aqueles gobernos locais comprometidos cos cinco obxectivos de dereitos
anteriores, que aplican a nivel local un modelo de xestión desde un enfoque dos 
dereitos do infancia, e que o fan baixo un sistema de gobernanza que favoreza a 
coordinación interna e externa, que se promovan e xeren os mecanismos reais de 
participación infantil e adolescente e que conte cunha estratexia a longo prazo para 
incorporar á infancia e a adolescencia no centro das políticas e accións impulsadas 
desde os gobernos locais UNICEF Comité Español determinará o outorgamento do 
recoñecemento de acordo ao establecido nas bases do recoñecemento 2019-2020.
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Tendo en conta que Cidades Amigas da Infancia e o recoñecemento Cidade Amiga 
da Infancia favorecerán os intereses da poboación en xeral e da infancia en 
particular; tendo en conta, ademais, que o noso municipio cumpre cos requisitos 
estipulados nas bases da convocatoria aberta por UNICEF Comité Español e 
manifestando a nosa vontade de contribuír activamente á difusión e aplicación da 
Convención sobre os Dereitos do Neno na nosa localidade:

Propoñemos ao Pleno Municipal.

Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar os trámites para a obtención do 
Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia, así como contar co seu posterior apoio 
e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a innovación das 
políticas de infancia e adolescencia na nosa localidade."

O sr. Saavedra Cantillana prosegue dicindo que este é un paso preciso, igual 
que o regulamento que se aprobou na anterior sesión plenaria, para acadar o 
obxectivo de conseguir que o Concello sexa declarado cidade amiga da 
infancia, e que polos prazos que esixe UNICEF era mellor adoptar este 
acordo que nunha vindeira sesión.

O Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos quince edís asistentes 
á sesión, adopta o seguinte acordo: 

Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar os trámites para a 
obtención do Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia, así como 
contar co seu posterior apoio e colaboración para o desenvolvemento, a 
mellora continua e a innovación das políticas de infancia e adolescencia 
na nosa localidade.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Moción presentada polo concelleiro do GRUPO MIXTO José Jesús 
Vilasánchez Feijóo en demanda dun servizo ferroviario digno para a 
Galicia interior. Expediente 2020SEC000000035

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr Vilasánchez Feijóo quen dá lectura á 
Moción presentada, que literalmente di:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde o BNG levamos moito tempo denunciando que os gobernos centraos 
desmantelan os servizos ferroviarios do noso país, contando ademais na última 
década coa complicidade da Xunta de Galiza, e facemos un chamamento para 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000243A700H5D4D4O9E2C7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  17/02/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  17/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/02/2020 12:58:51

DOCUMENTO: 20200148391

Fecha: 17/02/2020

Hora: 12:58



9

esixir unha rectificación inmediata dunha situación que nos últimos meses ten 
virado insoportable. Galiza e as poboacións de Ourense, Ribadavia, O Carballiño, 
A Rúa, o Barco de Valdeorras e outras localidades merecemos servizos de 
primeira.
Desde hai anos Renfe e Adif, por decisións políticas alleas á nosa terra, avanzaron 
nunha liña de baleirado de servizos ferroviarios. Co paso dos anos, no lugar de 
mellorárense as conexións entre as poboacións, a liña é a contraria. Hoxe, a liña 
entre Vigo e Ourense ten menos paradas e frecuencias que hai unha década. O 
mesmo acontece coa conexión Coruña-Ourense, e con Ourense-O Barco. Así 
mesmo, as conexións entre Ourense e A Gudiña ou Lugo son practicamente 
inexistentes. Os servizos non melloraron e o único que parecía un avance, a posta 
en marcha do Avant Coruña-Ourense, foino a cambio duns prezos absolutamente 
abusivos e ata un 60% superiores aos que se pagan nas conexións da franxa 
atlántica e cuns horarios ao servizo da conexión con Madrid no lugar de ao servizo 
das necesidades da poboación.
Estas son as consecuencias de obedecer a un modelo de desenvolvemento do tren 
centralista, no lugar de primar a conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun 
tren de proximidade como si ten Catalunya ou Cantabria. E son tamén as 
consecuencias da progresiva privatización dun servizo que debe ser público e 
axudar ao desenvolvemento económico dunhas comarcas empobrecidas e con 
graves problemas de fixación de poboación como as ourensás.
Privatizáronse servizos, pecharon estacións e iso non significou a mellora das que 
quedaban. Máis ben ao contrario. Primeiro privatizaron numerosos servizos como o 
de atención ao cliente, e agora este proceso quere concluír no peche de moitos 
deles, como é o caso do servizo presencial de venda de billetes e atención ao 
público nestas estacións. Así mesmo, son constantes os problemas de avarías e 
atrasos, especialmente nas liñas rexionais.
Esta situación non pode permitirse, debemos esixir que os servizos se melloren e se 
manteñan como exclusivamente público e que ao tempo se melloren os trens, as 
liñas, a oferta horaria e haxa un prezo xusto que contribúa a que realmente o tren 
poida ser un medio de transporte útil e accesíbel para a poboación mellorando a 
mobilidade e reducindo o uso do transporte privado.

Por todo o anterior, o grupo municipal do BNG do Barco de Valdeorras solicita ao 
Pleno da Corporación a adopción dos seguintes:

ACORDOS

1. Demandar do Goberno do Estado:
a) As transferencias en materia de ferrocarril interior, xunto cun financiamento 
axeitado, co obxectivo de crear unha compañía pública ferroviaria galega 
(GALTREN) que mellore a prestación deste servizo no noso país e favoreza a 
vertebración económica, social e territorial do país mediante un tren de 
proximidade galego sobre o que ter capacidade decisoria respecto da política 
tarifaria, horaria e de desenvolvemento.
b) O cumprimento do acordo unánime do Pleno do Parlamento Galego do pasado 7 
de febreiro de 2018 sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao 
Goberno central en relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no 
transporte ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña, esixindo 
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que no prazo de tres meses desde a constitución do goberno se negocie con Galiza 
un calendario de cumprimento.
c) Que inclúa entre as actuacións un abaratamento da Liña Avant Ourense - 
Santiago -A Coruña de cando menos un 30%.
d) O cumprimento do acordo de investidura co Bloque Nacionalista Galego no que 
se demanda a modernización de toda a rede ferroviaria interior galega.
e) Acabar co proceso de desmantelamento e privatización dos servizos ferroviarios, 
a comezar polo o mantemento dos servizos presenciais de venda de billetes nas 
estacións de Ribadavia, O Carballiño, A Rúa e o Barco e o retorno a ser un servizo 
exclusivamente público.
f) Estudar a forma de compensación para Galiza da suba de prezos aprobada en 
decembro de 2019 e levar a cabo a súa rectificación.
g) Un plan de renovación dos trens que circulan por Galiza, especialmente dos 
rexionais polo seu gran deterioro e constantes avarías.
h) A posta en marcha de servizos adecuados entre A Gudiña e Ourense de forma 
que a conexión do eixo norte-sur da provincia non dependa en exclusiva das prazas 
baleiras que queden nos trens de longa distancia que conectan coa meseta.

2. Demandar da Xunta de Galiza o compromiso con estas demandas así como a 
elaboración, con base ás súas competencias en materia de consumo, dun informe 
propio sobre a discriminación tarifaria e sobre as demandas existentes de mellora 
no territorio para remitilo ao goberno central."

Pola Presidencia concédese a palabra ao concelleiro sr. Crespo Díaz, quen 
fai uso da mesma para dar conta da emenda que presentou por escrito e que 
copiada literalmente di:

"ENMENDA TRANSACIONAL PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL 
DO PARTIDO POPULAR NO CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS, 
A MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO DO GRUPO MIXTO D. 
JOSÉ JESÚS VILASANCHEZ FEIJOO EN DEMANDA DUN SERVIZO 
FERROVIARIO DIGNO PARA A GALICIA INTERIOR.
- Instar ao Ministerio de Fomento a:
1.- Ordenar a Renfe e Adif a inmediata posta en funcionamento co carácter de 
“paradas facultativas” ás estacións e apeadeiros eliminados na liña A Coruña – 
Monforte – Ponferrada, así como os que estando formalmente en funcionamento 
non contemplan esa opción en moitos servizos.
2.-A adecuación de horarios de tres servizos (mañá, mediodía e serán) en ambos 
sentidos, que faciliten a chegada ás grandes cidades e os transbordos cos servizos 
de Longa Distancia.
3.-A asimilación tarifaria, así como de axudas, subvencións e bonificacións, en 
igualdade de condicións ao transporte colectivo por estrada (Tarxeta 
Metropolitana da Xunta).
4.-Promover unha mellora integral da infraestrutura, incorporando a dupla vía, 
mellorando o trazado, eliminando os pasos a nivel, electrificándoa e aumentando 
os sistemas de seguridade. Resultando unha liña mixta viaxeiros – mercadorías 
homologada aos estándares actuais europeos.
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5.- Instar á Xunta de Galicia a manifestar ante o Ministerio de Fomento o seu 
apoio a estas iniciativas e a defendelas en tódolos foros posibles."

O concelleiro sr. Vilasánchez Feijóo fai uso da palabra para dicir que non 
admite a emenda presentada xa que supón a supresión de determinadas 
consideracións que o partido político que representa, o B.N.G., considera 
fundamentais, polo que o debate realízase sobre o texto inicialmente 
presentado sen modificacións.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o seu grupo e o partido ao que representa, 
Riada Cidadá, está de acordo coa proposta do B.N.G. que así e todo quere 
recordar que no mes de xaneiro do ano 2017 fixérase unha declaración 
institucional do Concello, asinada polo B.N.G., polo P.P., polo PSdeG-
PSOE e por Riada onde se contemplaban parte das demandas que hoxe 
presenta o BNG, polo que non pode estar máis de acordo, e que xa nesa data 
se pedía que se mantivera o servizo de venda de billetes e a atención persoal 
a viaxeiros das estacións do Barco, Carballiño, A Rúa-Petín e Ribadavia e ó 
mesmo tempo se pedía tamén que se consideraba necesario que se 
melloraran as comunicacións do rural de Valdeorras tanto con Galicia como 
co resto de España. Di o concelleiro que o que fai o BNG é actualizar a 
declaración institucional que se fixera naquel momento e sobre todo dar pé a 
que non se deteriore máis o servizo e que nestes últimos anos se deteriorou 
completamente o servizo ferroviario, tanto na asistencia nas estacións como 
no peche de liñas ou no sistema de mantemento das vías. Para o concelleiro 
ademais de apoiar a Moción do BNG no seu conxunto, o seu Grupo cre que 
a política de investimento de ferrocarrís en Galicia foi un completo fracaso, 
que se abandonou o tren de proximidade, que é o que de verdade interesa 
aos cidadáns, e investíronse inxentes cantidades de diñeiro no AVE que non 
se sabe aínda cando vai a funcionar, un AVE que non vai a ser rendible e 
que iso repercute no deterioro dos investimentos  no resto da rede, que iso 
non quere dicir que se opoña ao AVE senón que habería que combinar os 
investimentos nas vías normais, as vías históricas, que son as que aguantan 
o peso das mercadorías e do tren de proximidade de viaxeiros co 
investimento do AVE, que ademais de ter incidencia ecolóxica é un 
despropósito tal e como se está a facer. Remata dicindo o señor García 
Yáñez que, como xa dixo, parécelle correcto todo o que se di na Moción 
presentada polo BNG e que votará a favor.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que evidentemente o B.N.G. non podía 
admitir a emenda presentada polo seu Grupo porque hai un punto no que 
non está de acordo, que é o primeiro deles, que lle houbese gustado que a 
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emenda fose aprobada e consensuada pois lle parece moito máis razoable, 
máis axustada ás necesidades do Barco, da Provincia e da Comunidade, e 
entende que é de maior interese, entre outras cousas, que non se peche a 
venda de billetes na estación do Barco. Di o sr. concelleiro que o transporte 
ferroviario é unha concesión da Administración Xeral do Estado, pero que 
lles parece correcto que dende as demais institucións esixirlle á 
administración competente que faga o necesario para a defensa dos intereses 
de Galicia e que nese sentido o PP de Galicia se definiu por defender os 
intereses de Galicia incesantemente e con independencia do partido que 
gobernara en Madrid, como se demostrou recentemente cando acudiron á 
reunión do PP de Galicia para demandar ao Ministerio de Fomento a 
mellora das estruturas ferroviarias e a solución dos problemas do servizo, 
cunha mobilización o 19 de xaneiro en Monforte de Lemos. Di o concelleiro 
que o exemplo máis recente da transformación ferroviaria atópase no eixe 
atlántico de alta velocidade, que está a funcionar e que agora cómpre seguir 
avanzando para completar o antes posible a conexión ferroviaria en Galicia, 
que é, sen dúbida, a actuación máis urxente e o reto máis inmediato. 
Prosegue no exercicio da palabra o concelleiro dicindo que foi cun goberno 
central do PP cando esixiron un calendario certo de remate das obras, 
exactamente o mesmo discurso co que se está a manter co actual goberno, 
pero que paralelamente a que se complete a liña de alta velocidade é 
necesario que se faga garantindo unha conexión entre A Coruña -Lugo con 
Ourense a través de Monforte, que se vexan reducidos os tempos da viaxe 
que podan chegar a Madrid en torno ás tres horas, que estas melloras deben 
ser tanto de infraestruturas como de servizos. Di o señor Crespo Díaz que a 
finais do ano 2016 publicáronse noticias que vaticinaban que o transvase do 
canal de ventas presenciais das estacións de ADIF a Renfe suporía o 
abandono da venda presencial de billetes e naquel momento eran sete as 
estacións de tren afectadas: O Carballiño, Ribadavia, A Rúa e O Barco de 
Valdeorras en Ourense, Redondela e Guillarei en Pontevedra e Sarria en 
Lugo. Di que os contactos e xestións durante os primeiros meses do ano 
2017 pola Xunta de Galicia unidos ás solicitudes trasladadas ás distintas 
institucións fixo que o Goberno español, dirixido entón por Mariano Rajoy, 
escoitase e tomase en consideración a demanda dos galegos mantendo a 
venda presencial de billetes nesas estacións, que saben que como solución 
provisional, haberá persoal do ADIF que continuará prestando servizo de 
venda de billetes ata o 30 de xuño e que a partir desa data a dirección de 
Renfe asinará convenios cos Concellos para manter persoal que atenda aos 
viaxeiros ou medios que, segundo o que dixeron, terán vixencia ata finais 
deste ano, que prevendo que ese persoal soamente organice labores de apoio 
ao viaxeiro para a compra de billetes a través de máquinas de autovenda non 
para a venda directa de billetes, ao seu Grupo este arranxo non lles gusta por 
provisional pois non soluciona os problemas e que ademais non están de 
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acordo con que sexan os Concellos os que se fagan cargo de atender ese 
servizo, e que xa de paso queren saber se o Concello xa tivo coñecemento 
desta oferta por parte de Renfe ou ADIF.

Di o señor Presidente e voceiro do Grupo Municipal do PSdG-PSOE que 
hai puntos na Moción que ao seu Grupo lles parecen ben pero que hai algún 
punto que non lles gusta. Di o concelleiro que fai tres semanas o BNG 
asinou un acordo co Partido Socialista en Madrid para a investidura de 
Pedro Sánchez, que nese acordo había un compromiso coas infraestruturas 
básicas en Galicia segundo o cal se modernizaría a rede interior ferroviaria 
galega, con actuacións concretas para os tramos A Coruña-Ferrol, A 
Coruña-Lugo e Vigo-fronteira portuguesa no eixo atlántico ferroviario, así 
como a electrificación do tramo Ourense-Lugo e a modernización da liña de 
FEVE que conecta Ferrol con Xixón e tamén actuar sobre a rede ferroviaria 
de mercadoría, corredor atlántico en Galicia, presentando proxectos que 
permitan acceder aos fondos europeos cando se abra o novo prazo das 
axudas no ano 2021, e que a proposta presentada por España ante a 
Comisión Europea contempla a inclusión do itinerario A Coruña-Vigo-
Ourense-León como ampliación do corredor atlántico en Galicia e que por 
conseguinte este itinerario se inclúe no novo itinerario de financiamento da 
rede transeuropea. Di o concelleiro que esa era toda a reivindicación que 
tiña o BNG para facer ao PSOE fai menos dun mes e que agora aumentaron 
as reivindicacións, entre outras as transferencias en materia de ferrocarril 
coa operación dunha compañía galega. Prosegue dicindo que o seu Grupo 
está de acordo con que se debería de abaratar porque hai unha 
discriminación negativa na liña Ourense-Santiago-Coruña coa liña Vigo-
Santiago-Coruña, que tamén están de acordo co cumprimento do acordo de 
investidura co BNG e co punto b da moción e que están así mesmo de 
acordo con manter os servizos presencias de venda de billetes pero que 
agora ocorre que dende Europa hai un proceso de liberalización de todas as 
liñas ferroviarias polo que neste ano van a operar en España outras empresas 
diferentes a Renfe, como pasa nas estacións de autobuses que hai varias 
compañías e cada unha co seu vendedor de billetes, polo tanto é unha 
esixencia de liberalización e non é ningunha privatización, que en todo caso 
o seu Grupo está de acordo en que ten que seguir existindo algún sistema de 
venda de billetes personalizado. Afirma o concelleiro que o seu grupo apoia  
o puntos f da moción e que en relación co punto h) entende que se poñerán 
os servizos adecuados, que ao Barco non lle afecta en gran medida, pois 
realmente afecta da Gudiña a Madrid ou a Barcelona, pero non entre A 
Gudiña e Ourense e que quere dar uns datos que é importante ter en conta, 
que na súa intervención o concelleiro do PP reivindicaba melloras, 
investimentos e que esta reivindicación non existía cando gobernaba 
Mariano Rajoy, que un xornal de tirada nacional publicou as investimentos 
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de ADIF orzamentados e o que realmente se investiu nos 7 anos que estivo 
Mariano Rajoy a fronte do goberno de España e que se deixaron de investir 
en España dez mil millóns de euros, que agora se ven a reivindicar que o 
AVE chegue xa a Galicia cando se deixou de investir esa cantidade, que 
deses dez mil millóns de euros máis de tres mil foron na liña do AVE de 
Galicia e que tamén se publicaron os investimentos que fixo en trens o PP 
durante o seu mandato, e non se mercaron trens nese período. Afirma o 
concelleiro que no ano 2019, cando empezou o Partido Socialista a poder 
tomar decisións sobre os orzamentos do Estado, se licitaron compras de 
trens por valor de catro mil douscentos oitenta millóns de euros para un total 
de 376 trens que están en proceso de fabricación, que iso soe tardar como 
mínimo dous anos polo que se vai a seguir tendo un material ferroviario 
obsoleto durante dous anos máis e que ademais se adoptaron medidas 
relativa a contratación e investimentos durante o ano 2019 entre os que cita 
a liña ferroviaria Ourense-Monforte-Lugo-Covas e que segundo o 
concelleiro ascenden á cantidade de cento vinte e seis millóns de euros e que 
en sete anos o PP fixo uns investimentos mínimos e que nun ano que leva o 
ministro Ábalos se fixo un investimento encamiñado a que esa liña sexa a 
liña do corredor do eixo atlántico europeo. 

Concédeselle a palabra ó señor Vilasánchez Feijóo que entende que debe de 
facer máis o Partido Socialista, que iso é unha cuestión máis de implicación. 
Di que a diferencia que teñen os tres é no mesmo punto, nas transferencias 
en materia de ferrocarril, que quizá sexa porque el é nacionalista e os outros 
non, que en todo caso co Partido Socialista existe un acordo de activar as 
transferencias da totalidade das competencias pendentes, polo que pensa que 
as transferencias en materia de ferrocarrís non vaian ser imposibles de facer 
e que entende que ese punto é o que enfronta a todos pero que el non o 
retira.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el está de acordo co primeiro punto, que non 
é nacionalista pero que está de acordo porque lle dá máis poder ao goberno 
de proximidade, que é o goberno da Xunta, e que segue pensando que o que 
dixo o Presidente é un cúmulo de intencións, que o que é real é que no mes 
de xaneiro houbo tres caídas de catenarias da liña entre Quiroga e Covas e 
que o que de verdade lle preocupa é que os investimentos reais que se van 
facer na variante do corredor atlántico van a ser de Covas a León, que hoxe 
traía a noticia a prensa, que lle parece ben pero que é o máis fácil de facer, 
que o problema é dobrar a vía aquí en Galicia, que é onde se necesita 
investir. Di o voceiro que lle parece que é un bo acordo, que igual que 
Cataluña e País Vasco dispoñan de trens de proximidade, tamén Galicia 
dispoñan de trens de proximidade e máis cando por exemplo Cataluña ten a 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000243A700H5D4D4O9E2C7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  17/02/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  17/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/02/2020 12:58:51

DOCUMENTO: 20200148391

Fecha: 17/02/2020

Hora: 12:58



15

súa propia rede de viaxeiros que fai competencia as propias redes do Estado. 
O concelleiro afirma que en canto ao que se di de que a liberalización non 
produce privatización ao seu xuízo non se producirá privatización nas liñas 
ou nos servizos que non xeran ganancias e que cre que vai a ser imposible a 
curto e medio prazo que a liña de Monforte - Ponferrada vaia a ser 
privatizada porque non vai a ser rendible e que se o Estado mete miles de 
millóns de investimento e a fai competitiva igual logo pode ser privatizada, 
porque a liberalización non ten nada que ver coa privatización, pois a 
liberalización é un paso previo para pasar ao concurso.    

Di o señor Crespo Díaz que está claro que os problemas seguen estando aí e 
que eses investimentos que citou o sr. Alonso Araujo son benvidas pero que 
cre que non son novas, que son as de mantemento que son obrigatorias de 
facer. Prosegue dicindo o sr. Crespo Araujo que ao seu Grupo lle gustaría 
ver que o Partido Socialista tivera a mesma intensidade na defensa dos 
servizos ferroviarios que tiveron no ano 2017, e que respecto ao BNG quere 
dicirlle que esqueceron incluír esta preocupación dos galegos no acordo 
polo que lle entregaron o goberno ao señor Sánchez e o que teñen que facer 
é esixirlle a quen realmente ten as competencias e as obrigas que se 
cumpran.

Pola Presidencia faise uso da palabra para dicir que con respecto as 
transferencias en materia de ferrocarrís quere dicir que en Cataluña está 
funcionando un servizo de cercanías xestionado pola Generalitat e no ano 
2018 houbo 6.800.000 viaxeiros afectados e máis de tres mil trens 
suprimidos polo funcionamento desa xestión e que iso evidencia que xestión 
por parte da comunidade autónoma non é a panacea. Di o concelleiro que 
hai incidencias porque é o resultado de sete anos sen investimentos, sen 
comprar trens, sen actuar nas catenarias ou nas vías e que pensa que non 
atenderon ben á súa anterior intervención xa que falou de renovación de 
carrís non de mantemento, que é retirar todos os carrís, os raís, as travesas e 
substituílas por outras novas, que son catorce millóns de euros, entre 
Ourense e Monforte, que tamén quere falar da mellora das pontes, que 
segundo un estudio que fixo ADIF fai un ano en Galicia hai máis de 
catrocentas pontes con defectos, das cales trinta están nunha situación que 
require intervención inminente e desas trinta hai trece que están no eixe 
central de todo o corredor atlántico e cinco están na vía de aquí, no tramo 
Monforte e Covas, que agora se van a mellorar 23 pontes entre Ourense e 
Monforte e outras melloras que non se poden cualificar como mantemento e 
que se destinarán oitenta e tres millóns para electrificación e que son 
contratos xa licitados. Remata a súa intervención dicindo que o seu Grupo 
está defendendo o ferrocarril coa mesma intensidade que fai dous anos, pero 
que están vendo que a xente que o xestiona o está facendo de forma distinta 
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que os anteriores xestores e que o ministro Ábalos está demostrando que 
está apostando polo tren convencional e que así o din as actuacións que se 
están levando a cabo.

Concédeselle a palabra ao sr. García Yáñez quen di que igual que é certo 
que os anteriores gobernos abandonaron o ferrocarril sobre todo nesta zona, 
a vida útil dos raís está limitada e que igual lle correspondía fai dous anos 
comezar a cambialas e iso é parte do mantemento das vías ou do 
mantemento do material rodante, igual que as pontes, porque por exemplo a 
ponte de Covas foi feita en 1880 e era do taller de Eiffel e ao mellor habería 
que cambiala enteira e que o mantemento das vías é un traballo constante, 
que o que lle preocupa é se o servizo se adapta ás necesidades da poboación 
galega, tanto ata o interior como ata o exterior de Galicia, e preocúpalle no 
sentido de que se está deteriorando o servizo, tanto de atención aos viaxeiros 
como de frecuencia e calidade do servizo. Remata dicindo o señor García 
Yáñez que cando estea o servizo esnaquizado logo se volverá a nacionalizar, 
que por iso el dicía antes que a liberalización é a privatización, e que eles 
están en contra da privatización dun servizo público que é fundamental para 
a vida e para o interior de Galicia.

Rematado o debate, o Pleno en votación ordinaria, por dous votos a favor 
(dos concelleiros García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e trece en contra (dos 
concelleiros Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra 
Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Álvarez 
Fernández, Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García) non se aproba a moción presentada.

  
2º Moción presentada polo GRUPO MIXTO en demanda da dotación 
de medios dos centros de saúde da Comunidade Autónoma de Galicia, 
revisión dos concertos con hospitais e clínicas privadas, redución das 
listaxes de espera, fin da política de privatización e da precariedade e 
explotación laboral, e apio á mobilización cidadá en defensa da 
sanidade pública. Expediente 2020SEC000000035

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleiro do Grupo Mixto, o sr Vilasánchez Feijóo, quen di que a presente 
Moción ven asinada polo Grupo Mixto Municipal e polo Grupo Municipal 
Socialista, aínda que no título soamente aparece o Grupo Mixto. 

De seguido o sr Vilasánchez Feijóo dá lectura á Moción presentada, que 
literalmente di:
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A sanidade pública vive momentos de difícil equilibrio entre a inmensa calidade e
capacidade dos/as seus profesionais, e a evidente ineficiencia dos seus dirixentes.
En España os anos de goberno Rajoy foron moi duros para a sanidade pública, con 
recortes constantes que danaron a capacidade asistencial do sistema. En Galicia a 
década Feijóo redobrou ese esforzo en recortes, e así a cidadanía galega valora ao 
sistema como o terceiro peor de todas as CCAA, como indica ano tras ano o 
barómetro sanitario oficial. Esta valoración destaca moi ben os profesionais, pero 3 
de cada 4 galegos/as afirman que son necesarios cambios na xestión.
Os gobernos Feijóo empobreceron o sistema sanitario en diversos campos. Dende 
que Feijóo accedeu ao goberno galego, só a atención primaria perdeu máis de 1100 
profesionais e 180 millóns de euros , segundo se amosa nos propios orzamentos 
oficiais.
Núñez Feijóo modificou a lexislación para quitar toda a autonomía de decisión aos 
hospitais comarcais, creando unha Galicia de dúas velocidades onde os centros 
comarcais teñen cada vez menos servizos, e perden profesionais. O peche do 
paridorio de Verín foi a gota que colmou o vaso, evidenciándose agora que era 
posible resolver se houbese vontade no seu momento, e quedando claro que 
pechalo foi unha decisión intencionada, que sinala tamén a posibilidade de pechar 
servizos semellantes no resto de hospitais comarcais.
A precarización dos empregados/as da sanidade pública vén sendo inaceptable 
nestes anos.
A vontade explotadora en termos laborais fai un sistema máis ineficiente, con máis 
demoras e con inestabilidade permanente, o que impide crear novas posibilidades 
de servizo e traballar nas melloras necesarias. Nesta mesma lexislatura o SERGAS 
foi condenado xudicialmente en numerosas ocasións polo sistema de contratación, 
con sentenzas que mencionan termos como "contratación fraudulenta e torticeira", 
e que instan a corrixir que se contrate por días ou por horas de maneira encadeada 
para cubrir prazas que deberan ser convocadas de maneira estable Por todo esto, 
vivíronse nestes anos numerosas mobilizacións de profesionais e cidadanía, 
dimisións en bloque como a dos xefes de atención primaria de Vigo, folgas como a 
dos traballadores de ambulancias, servizos de urxencias e PACs...
Ante todo esto, atopase un goberno incapaz de transformar e de afrontar os 
problemas, que se parapeta e trata con desdén a todos os colectivos.
Como consecuencia da política sanitaria da Xunta de Galicia, presidida por Feijóo, 
estamos preocupados pola situación e perspectivas da sanidade pública tanto do 
noso Concello como da Área de Saúde á que pertencemos. Unha política baseada 
nos recortes de recursos, o desmantelamento de hospitais comarcais, o abandono 
dos Centros de Atención Primaria, a ocultación e manipulación das listas de espera, 
a precarización e explotación do persoal e a privatización, e que está levando a 
sanidade pública a un punto de difícil retorno se non a paramos entre todos.
Nesta Corporación Municipal, e como representantes do conxunto da cidadanía, e
indistintamente da forza política á que pertenzan os seus membros, deberiamos 
traballar conxuntamente para que no Barco e en Valdeorras se poida dispor e 
acceder a uns servizos sanitarios públicos de calidade.
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Non se pode nin se debe admitir o deterioro do noso sistema Sanitario Público 
polos recortes e privatizacións. Os municipios da Área de Saúde de Ourense, Barco 
de Valdeorras e Verín, necesitan uns servizos públicos de sanidade acordes co 
desenvolvemento social, cultural e democrático dos tempos actuais. O 
anteriormente citado, foi polo que os grupos políticos asinantes da moción apoiarón 
á cidadanía e profesionais sanitarios do concello da Rúa na súa reivindicación de 
mellora nas instalación sanitarias a través da construción dun novo centro de saúde, 
e colaboraron na realización da manifestación reivindicativa do dia 1 de febreiro

POR TODO O EXPOSTO, PROPOÑEMOS desde o GRUPO MUNICIPAL 
RIADA CIDADA, GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO E GRUPO SOCIALISTA para a súa aprobación polo Pleno os seguintes 
acordos:

A CORPORACIÓN MUNICIPAL DO BARCO ACORDA:
PRIMEIRO. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da 
Consellaría de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde ás necesidades reais de do 
nosos Centros de Saúde e dotalos do persoal, necesario para garantir una atención 
accesible e de calidade.
SEGUNDO. Esixir o cese da política de desmantelamento e peche de servizos nos 
hospitais da nosa Área
TERCEIRO. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar 
aqueles que non sexan necesarios, tal como dispón a Lei Xeral de Sanidade.
CUARTO. Redución drástica das listas de espera e tempos de demora das 
consultas de atención especializada, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos 
terapéuticos.
Publicar as listas de espera ocultas e acabar coa manipulación das mesmas.
SEXTO. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área Sanitaria, 
actualmente moi insuficientes, dadas as características de idade da nosa poboación.
SÉTIMO. Acabar coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes 
ás clínicas privadas de xeito innecesario.
OCTAVO. Acabar coa política de persoal dos servizos de saúde baseada na 
precariedade e na explotación laboral.
NOVENO. Comunicar a presente Moción da Corporación Municipal de O Barco á 
Consellaría de Sanidade, ao conxunto da poboación e dar, cos medios posibles para 
o Concello, a máxima difusión ao seu contido.
DECIMO. Apoiar a mobilización cidadá convocada para o 9 de febreiro en 
Santiago de Compostela, en defensa da sanidade pública, e comprometer a 
participación activa nas actividades adicadas a defender a mellor sanidade pública 
para Galicia."

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que esta cuestión lle aburre, que en canto se 
achegan unhas eleccións se volve ao desmantelamento, á privatización e aos 
problemas da sanidade e que o señor Vilasánchez Feijóo supón que todo o 
mundo vai a aprobar a moción e que se ese fora o seu obxectivo igual a 
houbera chamado antes deste momento para falar dela pero que non o 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000243A700H5D4D4O9E2C7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  17/02/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  17/02/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/02/2020 12:58:51

DOCUMENTO: 20200148391

Fecha: 17/02/2020

Hora: 12:58



19

fixeron. Di a voceira que a sanidade en Galicia é pública, préstase por 
profesionais do Servizo Galego de Saúde, que o seu Grupo comparte que é 
mellorable e por iso sempre están de acordo en aportar o que poidan para 
que mellore, aínda que isto sería moito máis fácil se utilizaran argumentos 
veraces e así poder apoiar e todos xuntos tratar de mellorar a sanidade 
pública, que para iso os van a encontrar sempre pero non para panfletos. Di 
a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular que en canto ao 
orzamento do que falan é curioso que no tema anterior fálase de grandes 
investimentos por importe de tres millóns de euros e que a Xunta de Galicia 
no orzamento do 2020 dedica 121,7 millóns máis que o ano anterior para 
sanidade, que os gastos de persoal aumentaron en 59 millóns, o que 
responde ao incremento de prazas que se comprometeran no Plan Galego de 
Atención Primaria e no Plan de Hospitalización a Domicilio e que en 
Valdeorras se acaba de estrear un vehículo equipado cun médico e unha 
enfermeira xeriátrica destinados a este servizo, que é algo relevante para os 
veciños e que o agradecerán, que  en atención primaria o orzamento tamén 
aumenta en corenta e seis millóns e que en canto ao trato dos profesionais, 
que din que é moi malo, insiste en que están de acordo en que hai que tratar 
de melloralo, que nos últimos tempos a Xunta de Galicia trata de facelo 
recuperando as retribucións, o recoñecemento da carreira profesional, 
convocando anualmente ofertas públicas de emprego cos concursos de 
traslado abertos de forma permanente para potenciar a mobilidade e a 
conciliación da vida laboral e familiar coa cobertura das necesidades 
asistenciais e que tamén se melloran as ferramentas dos profesionais, como 
a receita electrónica, a consulta telefónica, etc., e que en canto á Atención 
Primaria, Galicia é das primeiras comunidades en poñer en marcha o Plan 
de Atención Primaria 2019-2021 que contempla duascentas medidas para 
mellorar o modelo asistencial, que é un Plan definido coa participación de 
todos os colectivos implicados: cidadáns, sindicatos, profesionais, colexios e 
asociacións. Prosegue na súa quenda a señora Aguado García dicindo que se 
segue traballando para mellorar os tempos de espera cirúrxicos, que todo o 
que sexa esperar será demasiado pero que non se pode facer máis que seguir 
traballando para mellorar iso, tamén no tema da primeira consulta e na 
proba diagnóstica, que en canto aos concertos cos centros privados, iso 
lévase facendo dende antes do Servizo Galego de Saúde e que lle chama a 
atención que se inclúa isto en todas as reivindicacións porque en tempos do 
bipartito os concertos aumentaron un 44% e que volveron a diminuír cando 
volveu o PP. Di a concelleira que está de acordo coa moción en loitar pola 
mellor sanidade posible para os veciños, sen embargo, como xa dixo ó 
comezo, non os chamaron para consensuar esta moción e non porque crean 
que non están comprometidos coa sanidade de Valdeorras senón porque non 
podían esperar que asinaran unha moción como a que presentan que está 
claramente destinada a menosprezar o traballo da Consellería de Sanidade e 
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a tratar de erosionar o prestixio do actual goberno da Xunta con fins 
electorais. Remata dicindo a voceira que os asinantes da Moción presumen 
da defensa do centro de saúde na localidade veciña da Rúa, que o seu Grupo 
tamén está completamente de acordo en que é algo necesario pero que é 
curioso que eles se manifesten en favor dese centro ao día seguinte de que 
xa a prensa publique o acordo entre o Alcalde da Rúa, a Deputación e a 
Consellería para construír o centro de saúde que reclaman.    

Fai uso da palabra o sr. Alonso Araujo para dicir que o Grupo Socialista 
efectivamente tamén é asinante da moción que se debate e quere dar algúns 
datos para facer memoria porque se chegou á actual situación porque hai uns 
anos houbo alguén que decidiu que a Área Sanitaria de Valdeorras tiña que 
desaparecer e tiña que integrarse nunha Área única, que é a Área de 
Ourense. Prosegue dicindo que da prensa salienta as seguintes informacións: 
o 20 de agosto de 2013 o Grupo Popular interésase no Parlamento de 
Galicia polo novo equipamento para o Hospital de Valdeorras e que o 
deputado Moisés, que o 6 de febreiro do 2014 hai un comunicado sindical 
onde se amosa a inquietude pola marcha de varios especialistas esixindo a 
cobertura desas prazas, que o 25 de xuño do 2014 trinta e cinco médicos do 
Hospital Comarcal de Valdeorras arremeteron contra a xestión do centro 
denunciando unha xestión deficiente e perigosa da xerencia do Hospital xa 
que se facían contratos en precario sen gardas, consultas masificadas, 
urxencias trasladadas a Ourense, etc, que o 30 de setembro do 2017 máis de 
seis mil persoas participan na manifestación do Barco para defender o 
Hospital Comarcal de Valdeorras, que o 20 de decembro de 2018 o Hospital 
de Valdeorras deriva pacientes a Ourense por falta de persoal que o 15 de 
xaneiro de 2019 o xerente do HCV anuncia que o centro incorpora oito 
novos facultativos especialistas en varias areas e o 29 de xaneiro de 2019 as 
baixas e os permisos deixan outra vez ao Hospital Comarcal de Valdeorras 
baixo mínimo que o 9 de novembro de 2019 comunícase que o hospital 
volverá a programar operacións a partir da próxima semana e o director de 
distrito, anteriormente chamado xerente de área, presenta a súa carta de 
renuncia. Di o voceiro do Grupo Municipal do PSdG-PSOE que á vista do 
historial citado non se está erosionando á Xunta cunha campaña electoralista 
e que pola contra é a Xunta a que fai esa campaña, como coa reapertura do 
paritorio de Verín e que senón fora pola presión cidadá non se houbera 
producido porque os argumentos que deran inicialmente eran técnicos. Di 
que en relación co servizo de hospitalización a domicilio, do que falaba a 
voceira do PP, o estar equipado cunha enfermeira e un médico xeriatra será 
para pacientes que teñan unha certa idade por riba desprazaranse ata 
Manzaneda, Trives ou ata Casaio polo que soamente cunha enfermeira 
poderán atender a un ou dous pacientes. Remata dicindo o señor Presidente 
que non se dá información nin aos usuarios, nin á Xunta de Persoal nin á 
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Plataforma Sanitaria, que non sabe cantos anos fai que non hai un plan 
director, que o último que atopou nas redes é do ano 2008, que o 
conselleiro, o Sr. Almunia, di que os hospitais comarcais do Barco e de 
Verín son peza clave e oxalá que así sexa pero que costa crelo vendo o 
historial que leu.

Di o Sr. Vilasánchez Feijóo que oíu que para o BNG a sanidade era un tema 
recorrente político e despois saíu a relucir o ADO, e que cre que o que é un 
tema recorrente político do PP é o ADO, que o presentaron no ano 2012 e 
está en prensa, no 2014 e tamén está en prensa, no 2016 e tamén está en 
prensa e no 2020 e segue en prensa, que o  problema é que no 2012, no 2016 
e no 2020 había eleccións autonómicas co que parece que é un ADO 
madrino para as eleccións autonómicas. Di o concelleiro que o ADO antes 
atendía o val, era entre Petín e Carballeda, e agora vai a atender, cunha 
enfermeira e un médico, nada menos que a 1.598,87 km2 e 31.484 persoas 
espalladas por aí adiante e que cando pregunta porqué o médico do ADO é 
un xeriatra din que é por prevalencia, é dicir que o que máis van a atopar 
son enfermos maiores pluripatolóxicos e crónicos, e que el di que si por 
prevalencia é polo que funciona pois quere unha unidade de silicose ou unha 
consulta de silicose, que tamén é prevalente, pero iso non o dan, que tamén 
o ADO vai ter un horario de 8 a 15 horas, de luns a venres agás festivos, é 
dicir que os festivos de tarde, de noite e fins de semana dependen dos 
Puntos de Atención Continuada. Prosegue o concelleiro dicindo que 
cualificar a moción de panfleto é un pouco perigoso porque ás veces se pode 
demostrar que non se trata dun panfleto, que cando se fala de tempos de 
espera ou de listas paralelas, de listas ocultas, non están inventando nada 
porque teñen as probas como as listas reais de tempo de espera no ano 2016, 
que se presentaron no Parlamento de Galicia e que o conselleiro non foi 
capaz de desmentilas. Remata dicindo o señor Vilasánchez Feijóo que non 
están con panfletos que están con realidades, que o problema é que se está 
desmantelando o Hospital do Barco e que non están inventando nada cando 
din que hai listas de agarda ocultas.

Fai uso da palabra a sra. Aguado García quen di quedar anonadada coa 
cantidade de datos que escoitou, que non esperaba que tivera que remontarse 
ao ano 2012 para falar da moción presentada, que o lamenta pero que ela 
non trae tantos datos, aínda que ningún dos dous intervenientes lle 
explicaron por que, se son tan amigos do consenso, non a chamaron para 
esta moción, que insiste en que o que supón mellorar a sanidade de 
Valdeorras que os chamen e os encontrarán, pero que se queren que apoien a 
moción se centren nas partes técnicas nas que poden estar de acordo e nón 
en todo o que é innecesario e que soamente ataca ao seu partido, Di que en 
relación ao dito sobre que o xeriatra do ADO atendería a 30.000 persoas, 
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pois esa cantidade son os usuarios que ten o HCV que espera que non se 
poñan enfermos todos o mesmo día e á mesma hora, que é verdade que é 
mellorable que iso ela non o discute, que claro que quere que mellore e que 
quere máis médicos, que por outra banda fala o señor Vilasánchez Feijóo 
das listas de espera que el investigou moito e que non o vai a discutir porque 
non o sabe pero que ela está de acordo en melloralas. Prosegue a voceira 
dicindo que nesta Comunidade Autónoma invístense máis de 1.500 € por 
cidadán ó ano en sanidade, que non sabe si é pouco ou moito pero que ela 
quixera que foxe máis e sobre todo que funcionase mellor, aínda que non é 
unha cantidade desprezable, que en canto ás baixas dos médicos 
primeiramente dixeron de que se trataba mal aos profesionais e despois case 
insinúan que non se poden poñer de baixa, e o mesmo o Conselleiro como a 
xerente non poden previr cando se van poñer de baixa e que tendo en conta 
a dificultade que hai para a contratación de médicos por suposto que non 
teñen a ninguén en espera para cando haxa unha baixa, tratan de solucionalo 
o mellor que poden. Di a concelleira que lle chama a atención que o 
Alcalde, que hoxe non está, di moitas veces que hai cousas que non se 
puideron facer porque cambio a Lei ou non se contratou por estar fóra de 
prazo e agora o Partido Socialista ven coa historia do TAC, que xa está aquí 
pero que non chegou antes por problemas de contratación, incluída unha 
demanda polas outras empresas que concorreron na  licitación, que espera 
que a Xunta mellorara ese sistema para que no futuro non volvan a xurdir 
eses problemas e insiste en que a chamen outro día para tratar de facer unha 
moción que poidan subscribir todos porque a eles non lles importa a 
sanidade do Barco máis que a ela.

Di o señor Presidente que empezou coa súa explicación no ano 2012 porque 
ata o ano 2010 había unha Lei de Sanidade, había unhas Áreas Sanitarias,  e 
se creou unha Área única que comezou a operar a partir deses anos e que 
dende ese momento foi cando empezaron os problemas grandes deste 
Hospital, que estando gobernando o bipartito cunha Conselleira de Sanidade 
do Partido Socialista, fíxose aquí unha manifestación tremenda porque 
faltaba un anestesista e que o Partido Socialista do Barco estivo nesa 
manifestación, e que con respecto ao TAC non habería problemas si se 
houbera mercado cando tiñan que facelo, pois quedou orzamentado no ano 
2009 cando entrou Feijoo como novo Presidente da Xunta. Afirma o voceiro 
que a falta de prazas ten a súa explicación pois non hai máis que ir aos 
anuarios do Instituto Nacional da Seguridade Social, entre o ano 2011 e o 
ano 2017, vendo a evolución de prazas MIR que foi sacando o Ministerio 
entre eses anos e vendo as que se foron suprimindo, que nese período 
suprimíronse 4.019 prazas MIR, que case ben a ser unha anualidade e iso é 
moi difícil de corrixir ata pasadas moitas décadas e ese período coincide co 
período no que non se executaron investimentos ferroviarios. Di o 
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concelleiro que tamén quere sinalar, porque é moi significativo, que no ano 
2007 había no Hospital 65.949 consultas e no ano 2018 había 65.906, é dicir 
case as mesmas, e no ano 2007 fixéronse 2.991 intervencións cirúrxicas e no 
ano 2018 fixéronse 2.417, é dicir que no ano 2018 fixéronse 574 
intervencións cirúrxicas menos, un 20% menos de actividade hospitalaria, 
que en relación cos ingresos no ano 2007 houbo 4.094 e no ano 2018 houbo 
3.288 é dicir 806 ingresos menos no HCV, que iso non quere dicir que a 
poboación mellorara en saúde senón que envelleceu máis e seguro que a súa 
saúde empeorou e que eses 806 ingresos marcharon para Ourense, que todo 
iso implica que teñen que andar polos camiños e que ademais implica gastos 
extras considerables para as familias.

Concédeselle a palabra á Sra. Aguado García quen di que quere matizar que 
nos últimos dez anos hai 5.912 usuarios menos, o que fai que esa proporción 
haxa que valorala conforme á poboación que había, que si hai menos 
poboación agora quere dicir que houbo proporcionalmente máis consultas.

O sr. Alonso Araujo di que discrepa xa que porque se compara coas 
consultas son as mesmas, que houbo o mesmo número de consultas aínda 
que nestes últimos anos envelleceu a poboación moito co cal hai máis 
enfermos crónicos. 

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por dez votos a favor 
(dos concelleiros Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra 
Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Álvarez 
Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos 
orzamentos da Consellaría de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde 
ás necesidades reais de do nosos Centros de Saúde e dotalos do persoal, 
necesario para garantir una atención accesible e de calidade.
SEGUNDO. Esixir o cese da política de desmantelamento e peche de 
servizos nos hospitais da nosa Área
TERCEIRO. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e 
eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal como dispón a Lei Xeral 
de Sanidade.
CUARTO. Redución drástica das listas de espera e tempos de demora 
das consultas de atención especializada, probas diagnósticas, cirurxía e 
procedementos terapéuticos.
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Publicar as listas de espera ocultas e acabar coa manipulación das 
mesmas.
SEXTO. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área 
Sanitaria, actualmente moi insuficientes, dadas as características de 
idade da nosa poboación.
SÉTIMO. Acabar coa política de privatizacións de recursos e de 
derivar pacientes ás clínicas privadas de xeito innecesario.
OCTAVO. Acabar coa política de persoal dos servizos de saúde 
baseada na precariedade e na explotación laboral.
NOVENO. Comunicar a presente Moción da Corporación Municipal de 
O Barco á Consellaría de Sanidade, ao conxunto da poboación e dar, 
cos medios posibles para o Concello, a máxima difusión ao seu contido.
DECIMO. Apoiar a mobilización cidadá convocada para o 9 de febreiro 
en Santiago de Compostela, en defensa da sanidade pública, e 
comprometer a participación activa nas actividades adicadas a 
defender a mellor sanidade pública para Galicia.

 
3º Dación de contas das resolucións da Alcaldía dende a número 
39/2020 á 150/2020 e das actas das sesións da Xunta de Goberno Local 
de 19 de decembro de 2019 e de 16 e 23 de xaneiro de 2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 39/2020 á 150/2020 e das actas das sesións da Xunta de Goberno 
Local de 19 de decembro de 2019 e de 16 e 23 de xaneiro de 2020. 

4º Dación de contas das sentenzas recibidas. Expediente 2020-
SEC00000034

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos correspondentes 
procedementos que están incluídas no expediente 2020-SEC00000034 cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros.

5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que quere 
facer dous rogos, un deles é que ven o Entroido e na Praza Maior se fan 
moitos actos, entre eles o enterro da sardiña, que é un lugar emblemático 
para o Entroido e preocúpalle a el e aos veciños o estado do chan, que sería 
convinte que antes do Entroido se fixera unha limpeza porque hai un perigo 
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real e sobre todo coa acumulación de xente. Como segundo rogo di que 
ultimamente hai un abandono xeral por parte da veciñanza que ten cans, 
sobre os depósitos das defecacións dos animais e que lle dá a sensación, 
consultando con xente, que pode haber moita porcallada sen recoller, que 
sería convinte intensificar un pouco máis a vixilancia, sobre todo para 
romper coa dinámica que cando algúns donos dos cans senten que se relaxa 
a vixilancia pois deixan de recoller os residuos e que hai zonas moi sucias, 
como a rúa San Mauro, a nova pasarela, debaixo da Praza Maior ou na 
Estación e que cre que collendo con probas a un deses veciños, se sanciona 
e se publicita a multa na prensa se pode conseguir un efecto educativo.

Di o señor Presidente que se incidirá no tema.

Pide a palabra o señor Vilasánchez Feijóo e di que nas sentenzas das que se 
deu conta no punto anterior, hai nas que se condena ao Concello a declarar 
indefinidas a tres traballadoras, que a el lle parece ben aínda que non debería 
ser por sentenza xudicial, pero que quere preguntar, primeiro porque se 
chega a eses problemas de contratación e segundo, que é o que máis lle 
importa, por que o Concello non se presenta neses xuízos, porque en todas 
pon que o Concello non comparece estando legalmente citado, que si a 
cuestión é que o Concello recoñécelle a razón ás traballadoras porque non se 
para o proceso no acto de conciliación, que non entende que non se presente 
o Concello.

Contéstalle a Presidencia que polo que ten entendido hai unha 
concatenación de contrato e o Concello non é quen de declarar indefinida a 
un traballador pero un xuíz si e que como xa hai sentenzas anteriores que 
sentaron precedentes o Concello non se presenta porque sabe que vai a 
perder.

Pregunta o señor Vilasánchez Feijóo se non hai acto de conciliación.

Pola Presidencia cédese á palabra á Interventora Municipal, a señora 
Rodríguez Fernández, quen ante a pregunta da Presidencia sobra a 
posibilidade de recoñecer antes do xuízo a indefinición dun traballador, 
explica que só se pode cunha sentenza xudicial.

Di o señor Presidente que é un servizo que ten unha continuidade e ó 
rematar ese contrato non se pode despedir a esa traballadora para contratar a 
outra nese mesmo traballo e nese mesmo posto.

Pide a palabra o señor González Rodríguez e di que quere recordar que nun 
pleno anterior preguntou sobre os traballos que estaban a facer na beira do 
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río e o alcalde contestoulle que estaban sementando a beira do río e que a 
empresa dáballe garantías do traballo, que el lle dixo que non era boa idea 
nin o momento de sementar alí pois todos os anos hai riadas e levanta todo 
por onde pasan, que a eles, como sempre, fíxolles gracia e a día de hoxe 
pódese ver que se levantou todo o sementado, que está cheo de pedras e de 
barro, que se gastaron 5.000€ que se foron río abaixo cando se puido evitar, 
e que ao seu xuízo é outra xestión máis sen previsión e pregunta se haberá 
que pagar outra vez.

Di o señor Presidente que se imaxina que haberá que sementalo outra vez 
pero que hai un traballo previo que está feito, que a preparación do terreo 
está feita aínda que está cheo de pedras por riba.

Fai uso da palabra a concelleira delegada dos servizos de xardíns 
municipais, a señora Domínguez Rodríguez, quen di que ese terreo xa está 
limpo, que a empresa quedou en volver a facer o traballo que haxa que facer 
que iso está cuberto, que non se vai a volver a pagar outra vez, que se 
demorou en tempo porque a empresa non podía traer unha maquinaria que 
tiñan e que esa foi a condición, que si algo non quedaba ben facíanse cargo, 
que agora hai que esperar.

Segue o uso da palabra o señor González Rodríguez e di que, como sempre, 
decatáronse pola prensa da apertura das piscinas climatizadas, que desexan 
que esta vez xa sexa a última data e que esperan que as obras quedaran 
correctamente rematadas, que piden a confirmación da data exacta de 
apertura e saber como vai a reclamación pola mala construción das piscinas 
pola primeira empresa.

Di o señor Presidente que recorda que nunha comisión informativa falouse 
de que en xaneiro se asinou o contrato e tiñan un prazo ata o 3 de febreiro 
para abrir, que non puido abrir porque aínda non está rematada a obra pois 
falta unha máquina, que chegará mañá ou o luns segundo dixo a empresa 
subministradora, que esa máquina non estaba prevista no proxecto inicial e 
que así se dixo na comisión informativa, que é unha máquina que entendeu 
o técnico que leva o servizo de mantemento da empresa adxudicataria da 
piscina, que axudaría a mellorar o funcionamento de todo o sistema de 
climatización e que os demais técnicos tamén o entenderon así, tanto os 
técnicos municipais como os que participaron na redacción do proxecto, 
polo que se decidiu comprar esa máquina e que espera que a semana que 
vén estea todo rematado pero non pode asegurar a data exacta de apertura 
porque a empresa tiña de prazo, como xa dixo, ata o 3 de febreiro pero non 
puido abrir por culpa de que non chegou a máquina, non por culpa dela. Di 
o Presidente que en relación coa reclamación pola que pregunta o señor 
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González Rodríguez, os técnicos que participaron no procedemento están en 
colaboración co avogado e están traballando nela, que o propio letrado é o 
que sabe o procedemento que ten que seguir.

Pide a palabra o señor Melo García e di que vai formular a pregunta que fai 
en todas as sesións plenarias e que quere recordar que en agosto fixo a 
pregunta, que lle deron largas por resposta, que en setembro volveu a facela 
así como en outubro, en novembro e en decembro, que todos saben de que 
vai e en xaneiro volveu a preguntar e que a verdade a día de hoxe non sabe 
se está a formigoneira no lugar e se apareceron as chaves do forno, que hoxe 
que non está o alcalde e non lle pode dar unhas largas a ver si vostede como 
representante se compromete en algo e que os veciños todos os meses están 
coa mesma pregunta e din que parece que se están rindo deles. Di o 
concelleiro que tamén hai outra cuestión e é que hai moitas beirarrúas no 
pobo que vas pisando as baldosas, van soando e en época de choiva se pisas 
unha te mollan, que haber si se pode tomar algunha medida nese sentido.
         
 
Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 20:53 
horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do 
que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría  O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez
Adxunto á Secretaría
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