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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 5 DE MARZO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 5 de marzo 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
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández

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

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

Intervén como secretario D. Jesús Tallón García 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 Dna. Eva Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, pide que conste en acta o pésame da 
Corporación municipal á compañeira e concelleira Irene Dacal Feijoo, polo 
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pasamento do seu pai o sábado pasado. Di que tamén quere dar a benvida ao 
concelleiro Jesús Jares Almeida, que estivo ausente en anteriores sesións por 
mor dos danos sufridos cando prestaba un servizo para o Concello.

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

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 6 de febreiro de 
2020.

Pregunta o señor Alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 6 de febreiro de 2020, que se da 
por lida.

Fai uso da palabra o concelleiro señor Vilasánchez Feijóo para dicir que hai 
unha falta ortográfica ou erro cando se transcribe na acta a abreviatura da 
hospitalización a domicilio de xeito que falta a letra "H" cando aparece 
ADO.

Logo do que antecede, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
asistentes, se acorda aprobar a acta  do 6 de febreiro do 2020 coa corrección 
ortográfica ou erro gramatical na abreviatura de hospitalización a domicilio 
de feito que onde di ADO pasará a dicir HADO.

2º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía para a aprobación do proxecto de obra "Abastecimiento y 
pavimentación en Santigoso Fase 1". Expediente 2020 SEC000000068

Di o señor Alcalde que o proxecto foi levado á Comisión de Obras para 
ditaminalo pero ese día non estaba rematado aínda o informe e ao non estar 
completo o expediente non se puido ditaminar, que evidentemente non se 
modificou nada do proxecto que se viu na comisión informativa, que se 
puxo na orde do día para que os concelleiros souberan que viña ao Pleno por 
si querían velo e analizalo.  

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, o señor Alcalde da lectura 
á parte dispositiva da proposición, que literalmente di:

“Primeiro: aprobar o proxecto de obra “Abastecimiento y Pavimentación en 
Santigoso Fase 1 ”, redactado polo Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos 
dona Claudia Sánchez- Lagarejo Fernández, cun orzamento de execución 
por contrata de 100.000 euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído, e 
declarar:

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002583500B7W7H7Z3X5F1

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  10/03/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  10/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/03/2020 10:09:42

DOCUMENTO: 20200153653

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:09



3

a) Que se axusta as esixencias da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico 
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e do Real Decreto 1098/2001, de 12 
de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas.
b) Que é conforme coa ordenación urbanística aplicable e dispón das 
autorizacións
sectoriais esixibles.
c) Que se trata dunha obra completa, susceptible de ser entregada ao uso 
xeral ou de aproveitamento independente."

Prosegue o alcalde no exercicio da palabra dicindo que como xa se dixo na 
Comisión de Obras, se pediu unha subvención á Deputación Provincial para 
comezar unha serie de obras que se van a facer no medio rural de mellora 
dos núcleos, que como este verán houbo bastantes problemas co 
abastecemento en Santigoso parecía que era a primeira obra pola que se 
debería comezar, que a subvención que se solicitou á Deputación foi de 
100.000€, aínda que o orzamento é maior e fai quince días chegou a 
notificación do inicio do expediente de concesión desta subvención na que 
solicitaban a remisión dunha serie de documentación e que toda a  
documentación que pediron xa foi remitida á Deputación agás a aprobación 
do proxecto porque non esta no orzamento, polo que o órgano competente 
para aprobar o proxecto sería o Pleno e mañá remitirase a certificación do 
acordo á Deputación. Di o Alcalde que a obra consiste en cambiar todos os 
tubaxes dende o depósito ata a estrada xeral e unha parte por riba da estrada 
xeral onde houbo moitos problemas, que é a parte máis antiga do tubaxe, 
que os veciños dixeron nunha reunión co Concello que era mellor empezar 
pola parte máis antiga e por aí se comezou, que cando iso estea rematado 
verase se seguen existindo problemas e que tamén se levanta toda a rúa e 
que en moitas partes desa rúa, por un problema de limiares, hai que levantar 
todo o formigón, que por iso a obra faise máis cara.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está de acordo coa obra que se vai a realizar 
pero que hai un informe xurídico no que se critica o procedemento de 
concesión de facer o proxecto, que non sae a concurso e segundo ese 
informe está expresamente prohibida por lei a contratación de palabra deste 
tipo de proxectos, que cre que é un procedemento que hai que cambiar, que 
o utiliza moito o Concello sobre todo cunha oficina técnica concreta de 
Ponferrada, que ademais fai tempo o alcalde dixo que entre os postos de 
traballo a crear no Concello estaba o dun enxeñeiro de camiños, que cre que 
hai que poñer remedio a ese tipo de contratacións de palabra que saen a 
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concurso e que fai fincapé nese aspecto do informe xurídico, que cre que o 
Concello pode ter un enxeñeiro aínda que sexa a tempo parcial. Di o  
voceiro que os arranxos que veñen no proxecto parécenlle correctos, que cre 
que hai que facer melloras nas aldeas para que non se vaia a xente delas que 
teñen que ter boas condicións de servizos. 

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que o seu Grupo xa tivo coñecemento do 
asunto na Comisión.

Di o señor Alcalde que está de acordo co señor García Yáñez, que xa no 
mes de decembro do ano 2015 o arquitecto municipal fixo unha proposta 
xustificando a necesidade de contratar, aínda que na RPT vai un enxeñeiro 
de camiños evidentemente vai a ser imposible polo que haberá que seguir 
contratando pois son moitos os proxectos que se fan e necesítase unha 
consultaría externa, e que en xaneiro do ano 2016 fixo un informe técnico o 
arquitecto municipal coa características que tiña que ter esa contratación con 
esa empresa, que de momento iso quedou aí e que confía en que se mova ese 
tema para sacalo a concurso coa maior rapidez, que o Concello trata de facer 
as cousas o mellor posible e cumprir a Lei no que atinxe a contratos e que 
espera que antes de seis meses se poida sacar este prego a concurso.

Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete concelleiros asistentes á sesión, acorda: 

Primeiro: aprobar o proxecto de obra “Abastecimiento y 
Pavimentación en Santigoso Fase 1 ”, redactado polo Enxeñeira de 
Camiños, Canles e Portos dona Claudia Sánchez- Lagarejo Fernández, 
cun orzamento de execución por contrata de 100.000 euros, Imposto 
sobre o Valor Engadido incluído, e declarar:

a) Que se axusta as esixencias da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento 
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e do Real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da 
Lei de Contratos das Administracións Públicas.

b) Que é conforme coa ordenación urbanística aplicable e dispón das 
autorizacións sectoriais esixibles.

c) Que se trata dunha obra completa, susceptible de ser entregada ao 
uso xeral ou de aproveitamento independente.
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Mocións de urxencia.

Di o señor Alcalde que como xa se explicou na Comisión de Facenda, que 
se convocou expresamente para dar conta de todas as mocións que se ían 
traer ao Pleno, que ó pasar reis reuniuse coa interventora e coa adxunta a 
Intervención para intentar acabar no menor prazo posible co tema do pago a 
provedores, que para todo iso o primeiro e fundamental era facer a 
liquidación, que hai de prazo ata o 30 de marzo, que aquí as liquidacións ás 
veces se remataban en prazo e outras veces tardábase máis, en calquera caso 
nunca antes de finais de marzo e que neste caso o obxectivo foi rematar a 
liquidación a finais de febreiro o que ía a permitir adiantar un mes a 
xeración de crédito para pagar todas as facturas que estaban retrasadas, que 
como hai xente nova na Corporación vai a volver a explicar o tema das 
facturas. Afirma o alcalde que as facturas que entraron no Concello no ano 
2019 e non foron pagadas, e que salvo excepcións, non se poden pagar no 
ano 2020 se non pasan por Pleno, que iso é o que se chama un 
recoñecemento extraxudicial de crédito, pero que aquelas facturas que 
entraron en xaneiro do ano 2020, e que son facturas do ano 2019, tampouco 
se poden pagar xa con cargo aos créditos ordinarios e, polo tanto, tamén 
teñen que vir ao Pleno, que para pagar todas esas facturas evidentemente ten 
que haber crédito e que o crédito pode saír por dúas bandas, tirando do 
crédito dos orzamentos deste ano, aínda que iso fai que o orzamento quede 
afectado, ou facer a liquidación unha vez que se ten o remanente de 
Tesourería, que iso é o que se fai hoxe, xerar crédito para pagar moitas 
facturas, case todas as do ano 2019, e xérase crédito para as facturas que 
entraron no ano 2020 pero que son do ano 2019. Di que o crédito que se vai 
a aprobar ten un procedemento antes de entrar en vigor, pois hai que envialo 
ao BOP para a súa publicación estando exposto durante un prazo de 15 días, 
que despois dese prazo entra en vigor, é dicir que entrará en vigor a 
primeiros de Abril, que de acordo coa interventora decidiuse habilitar 
crédito para todo e que no pleno de Abril, pasaranse as facturas a 
recoñecemento extraxudicial e ó día seguinte pagaranse todas porque 
enténdese que xa haberá crédito, e que tamén na semana que ven 
empezarase coas facturas deste ano para reducir ó máximo o pago a 
provedores, como é a intención do grupo de goberno. Di o Alcalde que 
ademais das facturas había unha serie de compromisos que o ano pasado 
non se puideron deixar totalmente arranxados, por exemplo no ano 2018 
habilitouse unha partida de 150.000€ para cofinanciar o pavillón do Colexio 
Julio Guirriarán, pero ao non pedir nese ano ningún pago seguiu aí e no ano 
2019 non presentaron ningunha certificación, e que ó final pasáronas en 
xaneiro de 2020 pero ningunha partida se pode incorporar dous anos 
seguidos polo que non hai partida e tense que volver a incorporar eses 
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150.000€. Di o alcalde que tamén quere explicar, para quen non teña moi 
claro iso, que hai dous tipos de expedientes, crédito extraordinario e 
suplemento de crédito. Di o alcalde que o crédito extraordinario é preciso 
cando non figura nos orzamentos ningunha partida para esa finalidade e que 
nese suposto se atopa o crédito preciso para pavillón do Colexio Julio 
Gurriarán e que o suplemento de crédito é preciso cando hai partida pero 
non é suficiente para poder facer fronte aos gastos que se lle pretenden 
imputar  e que nese suposto se atopa o caso do IDAE que concedeu unha 
subvención de 800.000€ para cambio de luminarias de todo o Concello e 
que o Concello ten que poñer o 20%, e que como xa hai crédito do ano 
pasado o que ten que poñer o Concello é o que lle corresponde, suplementar 
na partida. Prosegue o alcalde dicindo que tamén no suplemento de crédito 
se inclúe a reforma da ampliación da Escola Infantil Municipal, que aí 
tamén hai crédito do ano pasado pero se engade 80.000€ segundo a 
planificación de obra máxima que é posible executar neste ano segundo o 
arquitecto municipal e tamén nos suplementos de crédito se inclúen as 
facturas e as subvencións culturais, deportivas e ANPAS, que están sen 
pagar así como as axudas sociais do persoal funcionario e laboral. Tamén di 
o alcalde que nos créditos extraordinarios se inclúen as actuacións en 
Veigadecabo segundo o convenio coa Confederación por importe de 
79.500€, 150.000 euros para o pavillón do Colexio Julio Gurriarán, unhas 
axudas, que xa aparecía nos Orzamentos, relativas á rehabilitación de 
fachadas,  nas que houbo un erro informático que as suprimiu do orzamento, 
a previsión de 12754 euros para o arranxo da Praza das Airas mediante 
convenio coa Consellería, a reparación do tellado do Cemiterio así como a 
revisión da depuración da Piscina e, por último, o modificado do edificio da 
Piscina climatizada que se aprobara no seu día e que se ía a asinar en 
decembro pero que por problemas da empresa asinouse en xaneiro, e entón 
tense que volver a habilitar Partida e que o total do crédito extraordinario é 
de 365.460,10€ e do suplemento de crédito 1.019.504,74€. Prosegue dicindo 
o alcalde que tamén hai un terceiro expediente que son unhas facturas do 
ano pasado suxeitas a subvencións que son 20.000€, e as facturas de xaneiro 
que son 248.462,17€, e que cre que hai un traballo moi importante para 
acometer todas estas cuestións no menor tempo posible, que no Pleno que se 
vai a celebrar a semana que ven do sorteo das mesas electorais, ían ir as 
facturas de xaneiro pero que a Interventora rematou os informes e xa veñen 
neste Pleno, e na sesión da próxima semana vai, ademais do sorteo a 
aprobación dunha conta xustificativa. Remata dicindo o señor Alcalde que o 
exposto anteriormente é a xustificación da urxencia das mocións que se 
presentan.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que non é un procedemento lóxico que se manden os informes hoxe 
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á mañá para debater á tarde, sobre todo as últimas facturas, que el as recibiu 
ás tres menos dez, aínda que iso non quere dicir que non haxa que pagalas 
pero que cre que hai que ter un pouco máis de respecto á oposición, que non 
teñen libre dedicación en cambio o alcalde e parte do seu Grupo si o teñen, 
polo que é lóxico que poidan traballar estes temas máis, que pensa que 
algúns dos expedientes poderíanse pasar para o pleno do próximo martes, 
que supón que se vai moi xustos de persoal pero que hai que ter un pouco 
máis de consideración á oposición nese sentido e que, como sempre, estase 
pagando facturas do ano anterior constantemente e ademais non son de 
provedores de pequenas empresas, que hai catro facturas de teatro do mes de 
novembro, que non se pode estar sempre así porque despois xeran 
extraxudiciais de créditos ou modificacións de partidas e que quere facer un 
rogo como oposición, que se sexa máis respectuosos nese sentido, que se 
pasen os expedientes cun mínimo de dous días.

Di o señor Alcalde que precisamente foi moi coidadoso cando convocou 
unha comisión, sen estar os expedientes rematados, para explicar punto por 
punto o que ía vir ao Pleno, que é verdade que presentar asuntos por 
urxencia no Pleno é unha opción válida como calquera outra, pero que 
sempre que trae un asunto por urxencia, salvo que xurda o día antes, se pode 
convocar unha Comisión faino, que cre que é importante sacar os asuntos 
adiante, que neste caso non se van a aprobar as facturas, que sería o tema 
máis delicado, senón ter crédito e iso leva un tempo e que por iso decidiuse 
xerar o crédito e despois as facturas xa se verán e aprobarán e que a 
documentación recibírona ao mesmo tempo a oposición e o Grupo de 
goberno, unha vez que estimo rematada e asinada, que el procura ser o máis 
respectuoso posible, que non é unha falta de respecto senón un xeito de 
avanzar.            

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que queren abondar no dito polo voceiro do 
Grupo Mixto, que de novo se traen ao Pleno por vía de urxencia 
suplementos de crédito e créditos extraordinarios, que máis que de urxencia 
o seu Grupo chámanos de "extrema urxencia" pola razón que o compañeiro 
da oposición explicaba, xa que os expediente que se están a tratar agora o 
que se recibiu máis pronto foi onte ás dúas da tarde e que o último recibiuse 
hoxe ás tres da tarde e que realmente o que se pode coñecer destes 
expedientes é practicamente nada pois non dá tempo a examinalos e que o 
feito de que o alcalde informe en Comisión o agradecen pero que eles teñen 
que ter tempo para ver os expedientes e examinalos por eles mesmos. 
Prosegue a voceira dicindo que nos informes de Intervención pódese ver que 
sempre aparecen reparos suspensivos, é dicir, reparos de moita entidade que 
poderían paralizar o trámite e que ao Grupo de goberno non lle causa 
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especial quebrantamento porque sabe que o alcalde e os seus nove 
concelleiros os poden levantar e están acostumados a levantalos co seu 
propio criterio, que sen embargo ao seu Grupo lles parece relevante e que 
parece que non teñen en moita estima o traballo da oposición pois non 
facilitan que o realicen. Di a voceira que ademais membros do Equipo de 
goberno desfrutan de moito máis tempo pois o alcalde xa non é requirido 
noutras administracións polo que pode dedicarlle máis tempo ao Concello e 
outro dos concelleiros ten unha dedicación exclusiva, polo que o tema do 
tempo debería estar máis solucionado e que lle chama a atención que sempre 
hai que pagar as subvencións ás ANPAS e ás institucións xusto en vésperas 
de eleccións, que xa pasou a última vez e que volve a pasar agora.

Di o señor Alcalde que se quere a concelleira non lle pagan, pois como hai 
eleccións esperan e non lles pagan.

Di a señora Aguado García que lle gustaría máis que se lles pagasen en 
tempo e forma.

Di o señor Alcalde que a el tamén pero que el non fai estes expedientes, que 
el simplemente os firma.   

Logo do anterior procédese ao estudo da urxencia da moción proposta pola 
Alcaldía relativa ao expediente 2020 ECO000000024 e que copiada é a 
seguinte:

MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN 
DAS RELACIÓNS DE FACTURAS 2019 000053 E 2020 000005 E Á 
SÚA APROBACIÓN MEDIANTE O EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2020

De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación das relacións de facturas 2019 000053  2020 000005 e a
súa aprobación mediante a tramitación do expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito 1/2020.
A urxencia da moción motívase no seguinte:
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas correspondentes a servizos ou subministros prestados no exercicio 
anterior cuxa tramitación non pode demorarse máis pola especial natureza 
dos gastos que recollen, que son os seguintes:
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- Trátase de facturas correspondentes a actividades culturais subvencionadas 
polo AGADIC, existindo o risco de perda de subvención no caso de demora 
excesiva do pagamento. Asimesmo se inclúen facturas correspondentes ao 
obradoiro de emprego DOC. DIG I-O Barco que se atopan na mesma 
situación.
2º As circunstancias sinaladas determinan a inconveniencia de agardar á 
tramitación dun expediente de modificación de crédito para dotar aos 
mesmos de consignación específica no exercicio 2020 con carácter previo 
ao seu recoñecemento extraxudicial, e ademais trátase de gastos cuxa 
imputación aos créditos iniciais do orzamento do exercicio 2020 non se 
considera que vaia causar prexuízo nin limitación algunha para a realización 
das atencións do exercicio corrente.
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, roponse adoptar o seguinte acordo:
Logo de ver as relacións de xustificantes de gastos nº: 2019 000053 e 2020 
000005 que se presenta á Intervención municipal para a súa fiscalización, da 
que forman parte un total de 10 xustificantes de gasto, que suman un 
importe total bruto e líquido de 22.188,04 euros, constando acreditación 
documental da realización das prestacións, resultando o Concello obrigado 
ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da 
Administración.
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 4 de marzo de 2020, de 
desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente.
Considerando que segundo o artigo 71.2 da Lei 39/2015 no despacho dos 
expedientes gardarase a orde rigorosa de incoación en asuntos de 
homoxénea natureza, salvo que polo titular da unidade administrativa déase 
orde motivada en contrario, da que quede constancia existencia providencia 
de Alcaldía indicando que se trata de facturas deben ser abonadas a fin de 
evitar a perda de subvención no caso de demora excesiva do pagamento e 
ordeando a súa tramitación.
Logo de ver o establecido no artigo 60.2, en relación co artigo 26.1.c) ,do 
Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, regulador da normativa orzamentaria 
das entidades locais, segundo os cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2. 
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 4 
de marzo de 2020 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda 
que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos 
e subministros efectivamente prestados polos respectivos provedores 
actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión 
debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, 
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incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da 
Administración.
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas nas relacións de 
xustificantes de gastos nº: 2019 000053 e 2020 000005, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito 
derivado da aprobación das mesmas.
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas 
da aprobación da relación 2019 000053 e 2020 000005 con cargo ás 
aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada relación, por 
un importe total de 22.188,04 euros.

Procédese a votación da urxencia do asunto co resultado de que, en votación 
ordinaria e por doce votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), acórdase a urxencia do asunto.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que se trata de facturas non 
contempladas no orzamento pero que hai que pagalas.
A voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a concelleira Aguado 
García, fai uso da palabra para dicir que o seu grupo se vai abster non por 
que non queiran que se paguen as facturas se non polo argumentado con 
anterioridade.

Sen máis debate procédese a votación da moción proposta co resultado de 
que, en votación ordinaria, o Pleno do Concello, por dez votos a favor (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández) e sete abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), acorda:

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 4 de marzo de 2020 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase 
de servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de 
indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento 
inxusto da Administración.
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SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas incluídas nas relacións 
de xustificantes de gastos nº: 2019 000053 e 2020 000005, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o 
crédito derivado da aprobación das mesmas.
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da relación 2019 000053 e 2020 000005 con 
cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na sinalada 
relación, por un importe total de 22.188,04 euros.

Pola Alcaldía sométese ao trámite de declaración de urxencia da seguinte 
moción relativa ao expediente 2020 ECO000000025 que copiada 
literalmente di: 

Moción de urxencia da Alcaldía relativa á aprobación do expediente de 
suplemento de crédito 01/2020. Expediente 2020 ECO000000025.

A urxencia da moción motívase no seguinte:
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas correspondentes a obras, servizos e subministros efectivamente 
prestados no exercicio anterior polos respectivos provedores actuantes de 
boa fe, resultando o Concello obrigado ao seu recoñecemento e pago, ao 
existir conformidade coas facturas emitidas, producíndose en caso contrario 
un enriquecemento inxusto da Administración, e cuxa tramitación non pode 
demorarse máis xa que se trata de facturas presentadas no exercicio 2019.
2º Asimesmo debe tramitarse o presente expediente de modificación 
orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito, aos efectos da 
dotación do crédito necesario para facer fronte á achega municipal de 
detrminados proxectos de investimento subvencionados parcialmente por 
outras Administracións Públicas (cap. 6) a fin de dotar o crédito 
correspondente á achega municipal ou ben de obras en execución para as 
que se precisa dotar maior crédito.
3º Por outra banda dada a necesidade de dotar crédito para a imputación aos 
Orzamentos de 2020 de gastos de exercicios anteriores derivados de 
subvencións autorizadas ou concedidas en 2019 cuxa tramitación non puido 
ser finalizadas antes de 31 de decembro de 2019 así como para os gastos 
derivados do fondo social para 2019.
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo:
Logo e ver o expediente formado, no que constan;
- Providencia da Alcaldía do 05.03.2020.
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- Memoria xustificativa da Alcaldía do 05.03.2019.
- Informe da Intervención da mesma data.
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2020, na modalidade de suplemento de crédito 
con nº 01/2020, financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería 
para gastos xerais procedente do exercicio anterior e por importe de 
1.019.504,74 euros.
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de 
exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo.

Procédese a votación da urxencia do asunto co resultado de que, en votación 
ordinaria e por doce votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), acórdase a urxencia do asunto.

Sen debate, procédese a votación da moción proposta co resultado de que, 
en votación ordinaria, o Pleno do Concello, por dez votos a favor (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández) e sete abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), acorda:

 
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2020, na modalidade de suplemento de 
crédito con nº 01/2020, financiado con cargo ao remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais procedente do exercicio anterior e por 
importe de 1.019.504,74 euros.
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002583500B7W7H7Z3X5F1

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  10/03/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  10/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/03/2020 10:09:42

DOCUMENTO: 20200153653

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:09



13

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

Pola Alcaldía sométese ao trámite de declaración de urxencia da seguinte 
moción relativa ao expediente 2020 ECO000000026 e que copiada 
literalmente di: 

MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN 
DO EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 01/2020
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 
do Regulamento Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do 
Pleno a aprobación do expediente de crédito extraordinario 01/2020
A urxencia da moción motívase no seguinte:
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase da 
dotación do crédito necesario para facer fronte á achega municipal a 
determinados proxectos de investimento executados por outras 
Administracións Públicas (cap. 7) en virtude de convenio 
interadministrativo que non deben demorarse a fin de dar cumprimento aos 
prazos acordados e outros gastos que non poden demorarse ata o exercicio 
seguinte (Axudas públicas para rehabilitación de fachadas (2013-2015), 
Reparación tellado cemiterio e reparacións na piscina climatizada)
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo:
Logo e ver o expediente formado, no que constan;
- Providencia da Alcaldía do 5.03.2020.
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 05.03.2020.
- Informe da Intervención de 05.03.2020

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

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte
ACORDO:
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PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 01/2020, financiado con cargo ao remanente 
líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 365.460,10 euros, 
para financiar gastos coa seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN CONTÍA APLICACI
ÓN
ORZAMEN
TARIA

Proxecto de Mellora da capacidade de 
desaugadoiro e recuperación do dominio 
público hidráulico no regueiro de Forcadela 
(Aportación á Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil)

79.500,00 170/72000  

Aportación á Consellería de Educación, 
Universidades e Formación Profesional da 
Xunta de Galicia para o proxecto “Peches 
laterais, porches e dotación de aseos en Pista 
Deportiva Cuberta do CEIP Julio Gurriarán” 

150.000,00 323/75000

Axudas públicas para rehabilitación de fachadas 
(2013-2015)

10.660,50 1522/78000

Pavimentación da zona da praza das Airas 
(Aportación á Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia-Plan 
hURBE 2019-2020)

12.754,60 1532/75001

Reparación tellado cemiterio 17.545,00 164/63200

Revisión instalacións Piscina Climatizada 15.000,00 342/21300

Reparación y mantenimiento de edificio de 
piscina climatizada municipal

80.000,00 342/63201

TOTAL 365.460,10

O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que non 
existía crédito dotado con anterioridade, tratándose, asemade, de aplicacións 
orzamentarias que non poden considerarse abertas con crédito “cero” (Base 
7.1.), debendo ser creadas ao efecto.

Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación son as 
seguintes:
Remanente líquido de tesourería para gastos xerais:

CONCEPTO:
ECONOMICA

DESCRIPCION Contía
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870.00 Líquido de Tesourería para 
gastos xerais  

365.460,10€

Total 365.460,10€

Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que estable o artigo 37.2 do TRLFL en materia orzamentaria e o 
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que son os seguintes:
- Carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de 
demoralo ata o exercicio seguinte.
- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a 
esta finalidade específica.

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

 
Procédese a votación da urxencia do asunto co resultado de que, en votación 
ordinaria e por doce votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco abstencións 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), acórdase a urxencia do asunto.

Sen debate, procédese a votación da moción proposta co resultado de que, 
en votación ordinaria, o Pleno do Concello, por dez votos a favor (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández) e sete abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), acorda:

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 01/2020, financiado con cargo ao 
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remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 
365.460,10 euros, para financiar gastos coa seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN CONTÍA APLICACI
ÓN
ORZAMEN
TARIA

Proxecto de Mellora da capacidade de 
desaugadoiro e recuperación do dominio 
público hidráulico no regueiro de Forcadela 
(Aportación á Confederación Hidrográfica 
do Miño-Sil)

79.500,00 170/72000  

Aportación á Consellería de Educación, 
Universidades e Formación Profesional da 
Xunta de Galicia para o proxecto “Peches 
laterais, porches e dotación de aseos en Pista 
Deportiva Cuberta do CEIP Julio 
Gurriarán” 

150.000,00 323/75000

Axudas públicas para rehabilitación de 
fachadas (2013-2015)

10.660,50 1522/78000

Pavimentación da zona da praza das Airas 
(Aportación á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de 
Galicia-Plan hURBE 2019-2020)

12.754,60 1532/75001

Reparación tellado cemiterio 17.545,00 164/63200

Revisión instalacións Piscina Climatizada 15.000,00 342/21300

Reparación y mantenimiento de edificio de 
piscina climatizada municipal

80.000,00 342/63201

TOTAL 365.460,10

O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que 
non existía crédito dotado con anterioridade, tratándose, asemade, de 
aplicacións orzamentarias que non poden considerarse abertas con 
crédito “cero” (Base 7.1.), debendo ser creadas ao efecto.

Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación son as 
seguintes:
Remanente líquido de tesourería para gastos xerais:

CONCEPTO:
ECONOMICA

DESCRIPCION Contía

870.00 Líquido de Tesourería 
para gastos xerais  

365.460,10€
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Total 365.460,10€

Queda acreditado segundo memoria da Alcaldía o cumprimento dos 
requisitos que estable o artigo 37.2 do TRLFL en materia orzamentaria 
e o Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que son os seguintes:
- Carácter específico e determinado do gasto a realizar e a 
imposibilidade de demoralo ata o exercicio seguinte.
- A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a 
esta finalidade específica.

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

Pola Alcaldía sométese ao trámite de declaración de urxencia da seguinte 
moción relativa ao expediente 2020 ECO000000027 e que copiada 
literalmente di: 

Moción de urxencia da Alcaldía relativa á aprobación do expediente de  
suplemento de crédito 02/2020. Expediente 2020 ECO000000027.

A urxencia da moción motívase no seguinte:
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase 
innecesariamente ata a celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de 
facturas correspondentes a obras, servizos e subministros efectivamente 
prestados no exercicio anterior polos respectivos provedores actuantes de 
boa fe, resultando o Concello obrigado ao seu recoñecemento e pago, ao 
existir conformidade coas facturas emitidas, producíndose en caso contrario 
un enriquecemento inxusto da Administración, e cuxa tramitación non pode 
demorarse máis xa que se trata de facturas correspondentes a 2019 que foron 
presentadas no exercicio 2020.
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo:
Logo e ver o expediente formado, no que constan;
- Providencia da Alcaldía do 05.03.2020.
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 05.03.2019.
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- Informe da Intervención da mesma data.
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:
1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2020, na modalidade de suplemento de crédito 
con nº 02/2020, financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería 
para gastos xerais procedente do exercicio anterior e por importe de 
248.462,17 euros.
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de 
exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo.

Procédese a votación da urxencia do asunto co resultado de que, en votación 
ordinaria e por doce votos a favor (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, 
Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, 
Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e cinco en contra 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), acórdase a urxencia do asunto.

Sen debate, procédese a votación da moción proposta co resultado de que, 
en votación ordinaria, o Pleno do Concello, por dez votos a favor (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández) e sete abstencións (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez, Melo García, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo), acorda:

1º.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación do orzamento 
municipal para o exercicio 2020, na modalidade de suplemento de 
crédito con nº 02/2020, financiado con cargo ao remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais procedente do exercicio anterior e por 
importe de 248.462,17 euros.
2º.-Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao 
establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo 
de exposición ao público, expresado no artigo 169.1 do Real Decreto 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002583500B7W7H7Z3X5F1

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  10/03/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  10/03/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/03/2020 10:09:42

DOCUMENTO: 20200153653

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:09



19

Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Moción de carácter político presentada pola totalidade dos grupos 
que forman parte do Pleno do Concello do Barco sobre declaración 
institucional Día Internacional da Muller. Expediente 2020 
SEC000000082

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra á 
concelleira Margarida Pizcueta Barreiro quen dá lectura á Moción 
presentada, que literalmente di:

"Como cada 8 de marzo, o Concello do Barco de Valdeorras únese á 
reivindicación do Día Internacional da Muller. Este 2020, as Nacións Unidas 
elixiron como lema "Eu son da xeración de igualdade: polos dereitos das 
mulleres", no marco da celebración dos 25 anos da Conferencia de Beijing, que 
marcou un importante punto de inflexión para a axenda mundial. de igualdade 
entre mulleres e homes e deseñou a folla de ruta máis progresista para o 
empoderamento de mulleres e nenas en todo o mundo.
Xeracións de mulleres loitaron con coraxe e determinación pola liberdade. Unha 
liberdade que hoxe, grazas a eles, é un patrimonio colectivo ao que non debemos 
desistir nin dar ningún paso atrás, este Concello seguirá facéndoo todos os días. 
Este 8M do 2020 volverá ser un golpe para as conciencias cívicas e políticas. A 
ameaza da extrema dereita de cuestionar os dereitos das mulleres terá unha 
resposta rotunda nas rúas. Porque a discriminación aínda persiste, a pesar das 
conquistas. E porque hai quen cuestiona o feminismo intentando devolvernos ao 
pasado, negando a violencia de xénero e a violencia sexual. Non ten sentido o 
retorno, o feminismo é imparable e demostrou que ten unha forza potente e 
transversal. Nesta loita, as mulleres conquistaron espazos e dereitos sobre os que 
non hai opción de retirada.
Para este Concello, o cuestionamento do consenso que tanto custou construír e 
que situou ao noso país entre as mellores democracias do mundo e nunha 
referencia na loita contra a violencia que sofren as mulleres, é intolerable. 
Consenso para protexer a integridade física das mulleres, consenso para mellorar 
as súas condicións no traballo e o salario. O consenso necesario para sentar as 
bases para que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e eficaz, debemos 
seguir avanzando en propostas transformadoras para eliminar estruturas sexistas 
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e patriarcais que se atopan no fondo de toda a estrutura social e política da nosa 
vida.
Avanzar en igualdade é avanzar en democracia. A democracia debe continuar 
dando respostas aos problemas e obstáculos que as mulleres teñen que superar 
para exercer as súas liberdades e dereitos.
Desde este Concello reafirmamos o noso compromiso coa erradicación da 
violencia de xénero, o fin da precariedade laboral e a fenda salarial, a defensa 
dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres e a abolición da prostitución e o 
tráfico de seres humanos con fins de explotación sexual. Queremos unha 
sociedade conxunta e participativa na que as mulleres ocupen o seu lugar xusto, 
unha sociedade que trata ás mulleres como persoas libres e adultas capaces de 
tomar as súas propias decisións.
Este 8 de marzo celebramos o que conseguimos e reclamamos todo o que queda 
por facer.
Igualdade real e efectiva.
Hai unha ameaza significativa de reversión das conquistas feministas que custan 
tanto esforzo por conseguir. Por iso, hoxe, os e as Barquenses estamos xunto 
coas organizacións Sindicais, sociais e feministas para defender os dereitos das 
mulleres e nenas, a liberdade e a igualdade.
Desde o Concello do Barco de Valdeorras facemos un chamamento a todos os 
cidadáns, institucións e organizacións para que xuntos poidamos avanzar cara a 
unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Os grupos políticos con representación no Concello de O Barco de Valdeorras 
están decididos a defender os dereitos, á liberdade e á seguridade das mulleres.
Sabemos que as políticas públicas de igualdade son o instrumentos para 
mellorar, non só as vidas das mulleres senón de toda a cidadanía. Porque cando 
avanzan as mulleres, avanza á sociedade e á democracia.
O Concello do Barco aposta polo cambio social que impulsa o feminismo. Non 
poderá haber unha transformación real se non se conta de xeito esencial coas 
mulleres, coa súa participación e contribución. Por iso e coa igualdade como 
alicerce, estamos xunto ao movemento feminista en todas as conquistas para as 
mulleres en Galiza e en España.
Viva a loita das mulleres!"

2º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal 
del Partido Popular para solicitar a baixada do IBI no Concello do 
Barco de Valdeorras. Expediente 2020 SEC000000082

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra ao 
concelleira Aguado García quen dá  lectura á Moción presentada, que 
literalmente di:
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" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A finales de año pasado tuvimos noticias por la prensa de la inminente 
subida del impuesto de bienes inmuebles en gran parte del territorio 
nacional, lo que algunos han denominado el “catastrazo”. Dicho incremento 
afecta entre otros a este Concello.
Analizando los datos, descubrimos que en O Barco la presión fiscal por este 
concepto ha subido dramáticamente durante su mandato.
Un breve apunte para entender el funcionamiento de este impuesto. Hemos 
de tener en cuenta dos datos fundamentales de los que resulta la cantidad 
que cada vecino paga por este concepto: por un lado, está el valor catastral 
de los bienes, cantidad sobre la que se aplica un coeficiente que tiene un 
mínimo y un máximo, entre los cuales cada ayuntamiento decide qué 
coeficiente aplicar. 
Y este es el segundo dato: desde al año 1999 durante diez años el valor 
catastral de los inmuebles en O Barco se subió un 2% anual, lo que supone 
un 20% en ese período, incremento que era solicitado año a año por el 
gobierno de este Concello al Gobierno Central. Al mismo tiempo, el 
coeficiente se ha ido incrementando del 0,40% del año 1999, al 0,619% del 
año 2019, lo que supone un incremento superior al 50%. En definitiva, en 
términos de coste real, el recibo que paga un ciudadano con un inmueble ha 
experimentado en sus 20 años de gobierno una subida de un 86,80%. Una 
propiedad con un valor catastral, en el año 1999, de 20.411,68 euros pagaba 
81,61 euros de IBI y en el año 2019, y con los incrementos a los que nos 
hemos referido, el valor catastral del mismo inmueble pasó a 24.637,74 y 
una cuota a pagar de 152,51 euros, o sea, casi el doble.
Dado que este ayuntamiento presume de unas cuentas saneadas, es decir, 
que tiene suficientes ingresos y que en los presupuestos aprobados 
recientemente ya se preveía una subida de ingresos por este impuesto, pero 
que respondían a otras causas, como un aumento en el numero de inmuebles 
que debían contribuir entendemos que es, de todo punto de vista, 
innecesario un aumento de recaudación por este concepto y más aun que 
existe suficiente margen para una importante rebaja en este impuesto, 
devolviendo en parte a los vecinos el fruto del esfuerzo que han realizado 
durante los últimos años.   
Por todo ello, EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
somete a consideración del Pleno la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO

I. Que el Gobierno municipal se comprometa a una bajada sustancial 
del I.BI. a los ciudadanos de O Barco 

II. Para ello, que el Gobierno Municipal se comprometa a la creación de 
una comisión que estudie el modo de llevarlo a cabo del modo más 
rápido y eficaz."
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Ratifícase, en votación ordinaria, por unanimidade dos concelleiros 
asistentes, a inclusión na orde do día do asunto.

Concédeselle a palabra ao concelleiro Vilasánchez Feijoo quen fai uso da 
palabra para dicir que está de acordo con baixar impostos, aínda que non coa 
cualificación de dramática da suba do IBI e que non é responsabilidade total 
da suba do IBI o Concello e que eles son partidarios dos impostos 
progresivos, que dependen da capacidade económica e que non sabe se 
apoiar a baixada do IBI ou ben que eses ingresos se invistan en mellores 
servizos á cidadanía, polo que espera que do debate poida facerse unha 
opinión.
Concédeselle a palabra ao concelleiro García Yáñez, quen fai uso da súa 
quenda para dicir que xa fai catro anos o seu Grupo apoiou reordenar o IBI, 
que o superavit e o remanente de tesourería é de case seis millóns de euros 
polo que se podería rebaixar o IBI, pero que o seu grupo o que propón e o 
estudo do imposto co obxecto de reordenar para ver se procede incrementar 
ou rebaixar o imposto, recollendo a idea da moción pero sen partir da 
esixencia de rebaixar o IBI e si co obxecto dun mellor reparto das cargas 
fiscais.
Concédeselle a palabra ao concelleiro Alonso Araujo, quen fai uso da súa 
quenda para dicir que a moción presentada é propia das mocións 
demagóxicas de período electoral, sen que se presenten datos ou estudos, 
que é propio do Partido Popular propoñer a baixada de impostos o que logo 
conduce a recortes sociais, en educación, pensións ou sanidade, cando en 
España a presión fiscal é das mais baixas de Europa e o que esconde a baixa 
de impostos é reducir o público para que, logo de deixar de prestar servizos 
públicos, se xere negocio privado. Prosegue o concelleiro dicindo que a 
presión fiscal polo IBI non subiu de forma dramática, que en vinte anos a 
ponencia de valores incrementouse nun vinte por cento pero o IPC 
incrementouse nun 53 por cento e a ponencia de valores deste Concello é do 
ano 1996, mentres que a maior parte dos concellos que baixaron os 
coeficientes catastrais contan con ponencias de valores do ano 2006 ou 2007 
o que supón que ponencias catastrais máis actualizadas con coeficientes 
menores dean lugar a cotas maiores. Segue o concelleiro dicindo que fixo 
unha comparación con concellos limítrofes e concellos de poboación similar 
das ponencias de valores e dos coeficientes correspondentes e cita varios 
concellos. Logo diso afirma que o Concello do Barco de Valdeorras se atopa 
na media dos concellos no que a coeficiente catastral se refire cunha 
ponencia de valores do ano 1996 e que os ingresos do Concello do Barco de 
Valdeorras por este imposto ascenden a 183 euros por habitante o que o 
sitúa un posto por debaixo da media galega dos concellos con poboación de 
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10.000 a 20.000 habitantes e que en ingresos totais por impostos e por 
cidadán o Concello do Barco de Valdeorras se atopa por debaixo da media 
galega e española o que supón que a presión fiscal se atope por debaixo da 
media. Afirma o concelleiro que un descenso no coeficiente catastral dunha 
centésima supoñería deixar de ingresar 43.000 euros anuais que representa, 
para cada veciño 3,64 euros anuais por vivenda e se pregunta en que 
servizos se pode recortar. Por todo iso afirma o voceiro que o seu Grupo 
rexeita a moción presentada.
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
Sra. Aguado García, quen di que ao Grupo Municipal Mixto lle gusta que se 
baixen impostos pero non se o propón o Partido Popular. Prosegue dicindo 
que o PSOE ten obsesión con subir os impostos e que o que pretenden é 
incrementar as arcas para administrar e decidir eles onde se pon e onde non 
se pon os cartos pero o que eles cren é que deben ser os cidadáns os que 
decidan de forma libre o que se fan cos seus bens e que a proposta 
presentada é para este Concello, sen ter en conta outros concellos e que se 
pretende defender os intereses dos veciños e que a presión fiscal doutros 
concellos non é da incumbencia do seu Grupo Municipal e si o é o que 
ocorre neste Concello.
Polo concelleiro sr. García Yáñez faise uso da palabra para dicir que el 
propuxo a baixa do IBI pero mantendo os ingresos por ese imposto tendo en 
conta as actualizacións catastrais e que está a favor dos impostos para 
servizos, educación, sanidade xa que sen eles non se podería contribuír a 
unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Polo concelleiro Alonso Araujo faise uso da palabra para dicir que da 
incumbencia do Partido Popular é que o imposto de sucesións teña en conta 
o valor catastral en vez do valor real. 
Concédeselle a palabra ao sr. Crespo Díaz quen fai uso dela para dicir que o 
imposto de sucesións xa ten como base o valor catastral e sobre ese valor se 
aplica un coeficiente que permite achegarse ao valor de mercado.
Fai uso da palabra a Presidencia para dicir que queda claro que a presión  
fiscal no Concello do Barco de Valdeorras, segundo datos oficiais dos 
concellos galegos con poboación entre 10.000 a 20.000 é inferior á media e 
española e afirma que o problema é que en Galicia é da existencia dun mal 
financiamento e que neste Concello, cunha presión fiscal por debaixo da 
media se prestan uns servizos por riba da media.

Sen debate, procédese a votación da moción proposta co resultado de que, 
en votación ordinaria, o Pleno do Concello, por cinco votos a favor (dos 
concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García) e doce votos en contra (dos concelleiros García 
Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra 
Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
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Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) o pleno 
do Concello acorda non aprobar a moción presentada.

Polo alcalde dáse conta de que se presentou unha moción non incluída na 
orde do día polo concelleiro Vilasánchez Feijóo para avanzar na 
consecución da visibilización e da igualdade social entre homes e mulleres 
no Concello do Barco de Valdeorras. 

Por unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria se acorda 
a urxencia do asunto e procédese a dar lectura da moción presentada polo 
concelleiro Vilasánchez Feijoo e que copiada literalmente di:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Gustaríanos poder dicir que homes e mulleres gozaron da igualdade 

social dende sempre, mais tal cousa non é posíbel polo acontecido no 
pasado, nin desgraciadamente polo que sucede no presente.

Non é preciso facer referencias explícitas ás desigualdades que 
afectaron negativamente ás mulleres ao longo da historia: son tantas e tan 
profundas que para conmemorar a loita das mulleres pola participación en 
pé de igualdade co home en todos os aspectos socio-económicos, a ONU 
declarou no ano 1975 o día 8 de marzo como Día Internacional da Muller.

Todos nós recoñecemos no mundo occidental de cultura europea 
(incluíndo o mundo anglosaxón) a chamada fenda salarial, ou a 
problemática da conciliación familiar e laboral das mulleres, ou o machismo 
preponderante en institucións tan potentes como a Monarquía Española e a 
Igrexa Católica, cos seus casos  preponderancia do varón sobre a muller, ou 
a imposibilidade de acceder ao papado por parte da muller. Recoñecemos 
como execrábeis os actos de mutilación xenital  como a clitoridectomía ou a  
infibulación feminina propias doutras culturas,  mais non nos decatamos das   
desigualdades cotiás coas que convivimos nos nosos concellos,  e sobre as 
que podemos actuar.

Se pedísemos un plano do rueiro do noso concello nas oficinas 
municipais, poderiamos contar sobre 35 rúas ou prazas adicadas a homes e  
7 adicadas a mulleres, o que é un claro exemplo discriminatorio e 
invisibilizador da muller. Por todo isto e tendo en conta que  nós non 
somos responsábeis da historia que nos precede, pero somos responsábeis da 
historia que se escriba dos nosos días, e da necesidade de corrixir estas 
situacións é polo que o BNG solicita do pleno do Concello do Barco o 
seguinte ACORDO: 
Adicar as próximas prazas ou rúas que se constrúan, así como calquera 
modificación de nomes das rúas no concello do Barco  de Valdeorras,  a 
figuras femininas até lograr unha  paridade coas masculinas."
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Concédeselle a palabra a concelleiro García Yáñez quen di que a moción 
presentada incide nos acordos da Comisión de Cultura do ano 2016 nos que 
nos que se comprometeran a potenciar os nomes de muller no rueiro así 
como abrir o debate ao público. Deste xeito inclinámonos na selección de 
tres nomes por dous microtopónimos e o nome dunha muller e que nesa 
ocasión lles costou non incluír o nome de Blanco Pascual pero entende que 
é necesario que pase uns dez anos dende a súa morte para poñer o nome dun 
espazo público a unha persoa. Afirma que apoia a moción presentada e que 
faltan nomes relevantes no rueiro barquense como Emilia Pardo Bazán, 
Concepción Arenal e se crece  a Vila sería conveniente incidir nesa liña.

Concédeselle a palabra ao sr. Crespo Díaz quen  afirma que o seu Grupo 
está de acordo en que se poñan rúas con nome de muller pero que para 
chegar ao que se pide na moción parécelles innecesario gran parte do relato 
previo e que no concello non fai moito se puxo nome a varias prazas e rúas, 
sometendo este proceso á opinión pública, consesuando entre os 
concelleiros sen que provocase ningún problema, cunha forma participativa 
e democrática e que hai que resaltar e non esquecerse dos acordos plenarios 
neste sentido nos que se decidía non poñer nomes de rúas a persoas, aínda 
que iso non quita que poida haber persoas merecedoras diso e que cren que 
para poñer nomes ás rúas ou prazas unha das cousas que hai que ter en conta  
como máis importante é o sentido común, e ter en conta como se chamou a 
eses lugares polos veciños ou os habitantes deses barrios ou localidades, a 
tradición popular e local e que existe neste sentido o exemplo recente da 
praza do sagrado, lugar que sempre se lle chamou así e así se lle puxo 
oficialmente e que ese sentido común é incompatible co que se facía noutras 
épocas impoñendo nomes, sexa de muller ou de home, masculino ou 
feminino, ou calquera outro que se nos ocorra e que calquera persoa, con 
independecia do seu sexo, se é merecedora de que se poña o seu nome 
seguro que se lle vai a poñer sen que exista inconveniente por ninguén.

Fai uso da palabra o alcalde quen di que o dito é o mesmo, no fondo, que o 
dito por Félix e que a realidade dos topónimos públicos no Barco é que de 
314 nomes 261 fan referencia aos propios lugares  e que dos nomes de 
persoas 35 corresponden a homes e 5 a mulleres polo que efectivamente hai 
un desfase polo que hai que intentar modificar esta relación, respectando os 
nomes dos lugares polos que os veciños chamaron a cada lugar.

Rematado o debate en votación ordinaria e por doce votos a favor (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Dacal 
Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez 
Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez 
Feijóo) e cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, 
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Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), o Pleno do Concello 
acorda: 

Adicar as próximas prazas ou rúas que se constrúan, así como calquera 
modificación de nomes das rúas no concello do Barco  de Valdeorras,  a 
figuras femininas até lograr unha  paridade coas masculinas.

3º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 
151/2020 ata a número 339/2020 e das actas da Xunta de Goberno Local 
de datas 30 de xaneiro e 6 de febreiro de 2020.

A Presidencia dá conta das resolucións da Alcaldía dende a número 
151/2020 ata a número 339/2020 e das actas da Xunta de Goberno Local de 
datas 30 de xaneiro e 6 de febreiro de 2020.

4º Dación de conta das sentenzas recibidas. Expediente 2020 
SEC000000081.

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos correspondentes 
procedementos que están incluídas no expediente 2020-SEC00000081 cuxa 
documentación estivo a disposición dos concelleiros.

5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, pregunta 
sobre o estado do expediente relativo ao Camiño do Lagar e se o Concello 
agardará ao que ditaminen os tribunais ou resolverá sobre o carácter público 
ou privado.
O alcalde di que se ordenou a tramitación do expediente de investigación, 
que se deu voz aos veciños, que houbo algunha alegación e que o expediente 
se informará polo arquitecto e logo se resolverá polo Pleno e que desexa que 
poida ser tratado o asunto na vindeira sesión.
O sr. García Yáñez afirma que antes do verán houbo un incendio en 
Tremiñá e que se queimara unha casa e se danara outra e que fai quince días 
no mesmo lugar houbo outro incendio sen que se instalaran as medidas de 
socorro aos veciños das que se falou no pleno, é dicir, bocas de incendio e 
mangueiras e pregunta se o Concello vai instalar estes medios de protección.
O alcalde di que se quedou en facer e que se pretende facer.
O sr. García Yáñez pregunta se o Concello pretende arranxar a gabia de 
medio metro que se abriu no cruce das estradas de Santo Tirso e O Patal, 
estrada, di o Concelleiro, que é de titularidade da Deputación Provincial.
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O alcalde di que se comentará á Deputación Provincial.
Polo concelleiro Melo García se roga que se examine unha baranda que se 
desprazou na Ponte de San Fernando e se comunique a quen corresponda.
O alcalde di que se poñerá en coñecemento do Ministerio de Fomento e que 
en poucos días o arranxarán.
Prosegue o sr. Melo García preguntando se o Concello sabe por que o Río 
Sil baixou con espuma recentemente. 
O alcalde di que non, pero que nos casos que se ten posto en coñecemento 
da Confederación da existencia da espuma veñen a dicir que se trata dun 
proceso natural do propio Río.
Pregunta o sr. Melo García cando se pensa arranxar a tubaría do Río 
Cigüeño.
O alcalde responde que comeza o arranxo o vindeiro luns.
O sr. Melo García refírese a preguntas xa realizadas en anteriores plenos 
citando os asuntos da formigoneira, as chaves e os palés.
O sr. Jares Almeida di que non ve ao propietario convencido de retirar estes 
elementos. O concelleiro Neira Ojea di que o propietario da formigoneira 
está pendente de que llo recolla o servizo de recollida e reciclaxe de lixo e 
que respecto da chave do forno está en poder do Concello e que non se 
chegou a dar unha chave aos veciños cando se rematou a obra.

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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