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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 7 DE MAIO DE 2020

  
 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:04 
horas do 7 de maio de 2020, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don 
Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón da terceira planta do 
edificio do núm. 2 da Praza do Concello do Barco de Valdeorras (salón de 
actos do Edificio Multiusos), ós efectos de realizar a sesión ordinaria 
convocada, coa asistencia presencial dos seguintes edís que integran os 
seguintes grupos políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:

D. Alfredo Laudelino García Rodríguez
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Aurentino Alonso Araujo
Dna. María Irene Dacal Feijóo 
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández

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

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

Asiste de maneira non presencial o edil, do Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE, D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana mediante a plataforma 
posta a disposición deste Concello pola Deputación Provincial de Ourense á 
que se pode acceder na páxina da rede de internet: 
https://www.councilbox.com/.
Asiste como secretario D. Jesús Tallón García no exercicio da totalidade das 
funcións da Secretaría (artigo 15.3 do 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) e está presente a 
interventora da Corporación, Dona Eva Rodríguez Fernández.
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Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo 
dos asuntos incluídos na orde do día, fai uso da palabra para mostrar a 
súa satisfacción polo feito de que os 17 concelleiros, despois de dous 
meses sen ter ningunha reunión presencial, volvan a estar todos xuntos na 
sesión plenaria, aínda que xa tiveron dúas reunións e sesións telemáticas. 
Engade o alcalde que esta sesión, por acordo dos voceiros municipais, 
faise  no salón de actos do Edificio Multiusos do Concello, que é un lugar 
onde se poden gardar as distancias de seguridade que marcan as 
autoridades sanitarias. Di o señor Presidente que antes de comezar  cos  
asuntos do Pleno, como xa teñen feitos outras administracións en sesións 
dos seus órganos, gardarase un minuto de silencio por todas as persoas 
que faleceron durante a pandemia. 

Logo de transcorrido o minuto de silencio, di o señor Alcalde que tamén 
quere indicar que unha vez que a Xunta de Galicia decretou o loito 
oficial, dende o luns pola mañá as bandeiras do Concello ondearán a 
medio mastro durante o mes de maio, como di o Decreto da Xunta, salvo 
que unha decisión posterior determine que ese prazo se amplíe. 

De seguido procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día.

1º Aprobación das actas das sesión do pleno da Corporación do 5 e 10 
de marzo do 2020.

Pregunta o señor Alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións ordinarias celebradas polo Pleno os días 5 e 10 de marzo de 2020, 
que se dan por lidas, e ao non formularse observación algunha, estas actas 
resultaron aprobadas en votación ordinaria por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes na sesión.

2º Ditame da Comisión de obras, medio rural, cemiterio e parques e 
xardíns, celebrada o 28 de abril do 2010 relativo á aprobación inicial do 
Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais 
(Expediente número 2020 SEC000000122).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Obras, Medio Rural, Cemiterio e Parque e Xardíns do 28 de 
abril de 2020, que literalmente di:

“Antecedentes
1 Asinouse, entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e 
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Provincias (FEGAMP) e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, 
S.A. ( SEAGA )un Convenio de Colaboración en materia de prevención de 
defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema 
público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.
O Concello do Barco adheriuse ao devandito Convenio no ano 2019.
2 Como consecuencia do Convenio anterior, elaborouse, polos técnicos de 
SEAGA, o plan municipal de Plan Municipal de Prevención e Defensa 
contra incendios forestais .
3 Emitíronse informes polo Arquitecto Técnico Municipal e o Técnico de 
Administración Xeral, con datas 21 e 22 de abril do 2020, respectivamente.

Consideracións legais e técnicas
1ª A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 11 de marzo de 2020 
a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 a 
pandemia internacional.
2ª Ao abeiro do disposto no artigo cuarto, apartados b) e d), da Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
o Goberno do Estado acordou, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. e entrada 
en vigor o mesmo 14 de marzo do 2020), declarar o estado de alarma co fin 
de afrontar a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus 
COVID-19. A súa duración inicial foi de 15 días naturais, prorrogándose  
polas Cortes Xerais, sucesivamente, ata o 10.05.2020.
3ª A Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, na redacción dada 
polo Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (B.O.E. e data de entrada en 
vigor do 18 de marzo do 2020) estableceu:

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará 
a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, 
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e 
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en 
los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre 
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la 
entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector 
público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de 
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los 
procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la 
liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos 
administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de 
aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni 
afectará, en particular, a los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

4ª En consideración das excepcións da D.A.3ª, previa ponderación dos 
intereses en xogo e o interese público, pola Alcaldía, con datas  27.03.2020 
e 27.04.2020, ditáronse resolucións, nas que se declara, de forma motivada, 
que expedientes se deben seguir tramitando ao ser esenciais para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos.
En particular, sinala a resolución de 27.04.2020:

“(…)
Se entende que é esencial para o interese público aprobar o Plan 
municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do 
Concello do Barco de Valdeorras. antes do comezo do verán, co 
obxecto de evitar e defenderse mellor fronte a ameza que supón os 
incendios forestais para as persoas, os bens e os ecosistemas
(…)
De acordo co anterior, e sobre a competencia que me confire o 
artigo 21.1 s e m da Ley 7/1985, de 2 de abril, RESOLVO:
Segundo: Declarar esencial para a protección do interese xeral o 
expediente para a aprobación do Plan municipal de prevención e 
defensa contra os incendios forestais do Concello do Barco de 
Valdeorras realizándose todas a tramitación procesual precisa para 
a súa aprobación definitiva.

5ª Logo de ver Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia e a Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias 
de Galicia.

Acordamos:
Primeiro: aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e Defensa 
contra incendios forestais  e sometelo a información pública por prazo de 20 
días hábiles, nos termos do artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 
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publicándose anuncios no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica 
do Concello ( sección de transparencia, exposicións públicas ).
Segundo: solicitar o informe da Dirección Xeral competente en materia 
forestal."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela dicir que o asunto que se está a debater 
consiste na aprobación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra 
Incendios Forestais, que é un Plan que é obrigatorio redactalo polos 
Concellos e que no seu momento a Xunta de Galicia, a Federación Galega 
de Municipios e Provincia e a Empresa Pública de Servizos Agrarios 
Galegos S.A. asinaron un Convenio de colaboración en materia de 
prevención e defensa contra incendios forestais e xestión de biomasa nas 
faixas secundarias ao que o Concello do Barco adheriuse no ano 2019 e 
como consecuencia dese convenio foi elaborado este Plan de protección 
contra incendios por Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos e que 
se trae ao Pleno para a súa aprobación inicial. O señor Alonso Araujo 
destaca que o obxectivo principal do Plan é a definición desa rede de faixas 
secundarias de xestión de biomasa, que o municipio do Barco de Valdeorras 
está contemplado dentro do índice de risco potencial moderado, que é unha 
zona de alto risco, unha zona onde os incendios poden facer moito dano, que 
dende o ano 2008 ao 2017 houbo unha media de once incendios por ano 
cunhas 239 hectáreas queimadas por ano, en total neses nove anos unhas 
2.388 hectáreas queimadas e que o peor ano foi o ano 2012 con 1.800 
hectáreas queimadas no termo municipal. Di o voceiro que por parroquias 
Santigoso é onde hai máis alta probabilidade incendiaria, con 24 incendios, 
e logo Viloira con 19, e que as redes secundarias das faixas de xestión de 
biomasa teñen unha función prioritaria que é a de protección dos núcleos de 
poboación, das infraestruturas, dos equipamentos, das zonas edificadas, dos 
parques e dos polígonos industriais, e que nesas faixas continúas de 50 
metros de ancho están prohibidas unha serie de especies arbóreas.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que a loita contra os incendios é algo que 
compete a todos, polo que todo o que se poida facer nese sentido lle parece 
positivo, que o seu Grupo entende que o Plan está redactado conforme ás 
indicacións dos técnicos cumprindo a normativa e que en consecuencia non 
teñen nada que opoñer.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que traer un Plan de Incendios sen traer unha 
memoria do que vai a costar é un pouco tirar pedras ao aire, e que o Plan 
tiña que vir acompañado dunha memoria de costes e de financiamento, e 
como non se sabe o que vai a costar non se pode discutir, que pode quedar 
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moi bonito para a prensa pero que hai que saber o orzamento de que se 
dispón é sobre todo de como se vai a financiar, si a Xunta ou a Empresa 
Pública de Servizos Agrarios Galegos van a participar no seu financiamento 
e que ten o temor de que vaia a darse un caso similar a cando a Xunta 
regalou ó Concello un coche bomba para os incendios e que non funcionou 
no ano e medio que leva no Concello, un vehículo que tiña 21 anos de uso e 
que os GES non puideron poñelo en funcionamento. 
Di o señor García Yáñez que antes de proseguir coa súa intervención, quere 
dar o pésame ao concelleiro Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana polo 
falecemento da súa nai. 

O alcalde fai uso da palabra para dicir que estes pésames que afectan á 
membros da Corporación se facían mensualmente, en cada sesión plenaria,  
e que aínda que o concelleiro está por vídeo conferencia e non sabe si 
escoitará ben, quere que saiba que vai constar en acta o pésame da 
Corporación polo pasamento da súa nai.

Concédeselle a palabra ao señor Saavedra Cantillana que agradece o pésame 
da Corporación e quere tamén sinalar e dar o pésame a concelleira Irene 
Dacal Feijjo polo pasamento do seu pai.

Fai uso da palabra a Presidencia para dicir que efectivamente, que a 
excepcionalidade da situación sanitaria impediu dar con anterioridade o 
pésame corporativo á concelleira e que se lle traslada tamén a concelleira 
Irene Dacal Feijoo o pésame da Corporación polo pasamento do seu pai.  

Continúa no exercicio da palabra o Sr. García Yáñez e di que, seguindo co 
tema da memoria económica que debería de acompañar ao Plan de 
Incendios, pensa que aínda que o tema da motobomba pode ser un tema 
menor si denota unha actitude da Xunta de Galicia respecto ao Concello do 
Barco de Valdeorras pois a outros Concellos se lle aportou motobombas en 
boas condicións, e que si os merecen parécelle ben, pero que o que se envíe 
para O Barco ten que vir en condicións. Di o concelleiro que lle xera 
malestar que todos os acordos que se pechan con outras administracións 
acaben costando moitos cartos ao Concello, como os asinados para a 
piscina, a Edar ou o Pavillón Julio Gurriarán e que sempre se participou con 
cartos e sempre houbo problemas, e que noutras poboacións idénticas 
actuacións foron financiadas ao cen por cen por outras administracións e que 
por iso non lle parece ben que se presente un Plan, aínda que está a favor 
del, que non veña cunha memoria explicativa dos custos da súa execución 
xa que impide coñecer canto vai a custar ou como se vai a financiar. Remata 
dicindo o voceiro que vai votar a favor do Plan porque hai que telo, pero si 
coa advertencia de que carece de previsións para o seu financiará.

Di o señor Alonso Araujo que o Plan non contempla o financiamento, e fai 
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lectura do apartado relativo ao obxectivo principal do Plan rematando a 
lectura dicindo que o Plan sinala que a súa redacción pretende aportar un 
documento que conteña as accións necesarias para a defensa contra os 
incendios forestais, efectuando unha análise da situación actual e establece 
unha zonificación do territorio como marco das directrices de actuacións a 
realizar para acadar os obxectivos propostos. Di o concelleiro que desas 
faixas hai unha serie de parcelas, que están perfectamente especificadas, e 
que os propietarios son os que teñen a obrigación, por Lei, de mantelas 
limpas nas condicións que estipula a Lei, polo menos as parcelas próximas 
aos núcleos.

Pregunta o señor García Yáñez se iso quere dicir que o GES non van a 
participar na prevención de incendios.

Di o señor Alonso Araujo que o GES participará naquelas partes que xa 
estipula o propio Plan.

Di o señor García Yáñez que eses traballos do GES terán uns custos e se non 
se pode prever no Plan acompañado unha memoria económica.

O señor alcalde toma a palabra para dicir  que vai ter que facer el unha 
defensa da Administración Autonómica e que este é un plan de prevención, 
polo tanto non é un plan de apagar lumes, que son conceptos diferentes, e 
todas as competencias para apagar lumes son da Xunta, polo que non vai 
custar nada, que en todos os lumes que desgraciadamente se produzan no 
Concello do Barco de Valdeorras terá que asumir a súa responsabilidade a 
Xunta, que o Concello se ten medios poñeraos a disposición da Xunta, e 
neste caso como o Concello ten GES evidentemente irán a colaborar pero 
que dende logo quen ten a responsabilidade e a obriga de apagar os lumes no 
Concello do Barco e en toda Galicia é a Xunta e  que para iso fai o seu Plan 
de Incendios.  Di que tamén é certo que a Lei obriga en determinadas 
cuestións aos Concellos, como son a limpeza das franxas de protección dos 
núcleos rurais, que estarase ou non de acordo pero que dende o ano 2007 a 
Lei di que son competencia municipal, que el asinou o Convenio en nome da 
FEGAMP coa Conselleira de Medio Rural que había daquela, que había 
empresas e  sindicatos agrarios que tiñan departamentos que facían plans de 
prevención de incendios e custaban entre 15.000 e 20.000€ e ao Concello do 
Barco de Valdeorras non lle custou nada porque o fixo SEAGA, que isto é 
un Plan de Prevención polo que non ten porque haber unha memoria pois  
non se contempla ningún vehículo para apagar lumes. Sobre a motobomba o 
alcalde di que o ano pasado cedéronlle ao Concello un vehículo de incendios 
novo para os GES, polo que non é un problema de que non lle dean ao 
Barco, que é certo que nun  momento determinado dixeron que había 6 
motobombas que consideraban que estaban ben e que si queríamos nos 
enviaban unha e aceptamos pero que cando chegou viuse que tiña moitas 
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deficiencias e remitíuselle un escrito dicindo que non se ía a usar esa 
motobomba e  que viñeran a recollela. Remata dicindo o señor Alcalde que 
non se poden mesturar as cousas, que aquí o que se vai a aprobar é o Plan de 
prevención de incendios e que é obrigatorio para os Concellos dotarse dese 
Plan.

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

Primeiro: aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e 
Defensa contra incendios forestais e sometelo a información pública por 
prazo de 20 días hábiles, nos termos do artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, publicándose anuncios no Boletín Oficial da Provincia e na 
sede electrónica do Concello (sección de transparencia, exposicións 
públicas).

Segundo: solicitar o informe da Dirección Xeral competente en materia 
forestal.

Di o señor Alcalde que os puntos seguintes da orde do día, do 3 ao 7, son 
expedientes de bonificación de ICIO, que foron ditaminados favorablemente 
na Comisión de Contas, excepto o do punto número 6 que se ditaminou 
desfavorablemente, porque o propietario e solicitante comezou a obra e ao 
ser un edificio que estaba catalogado ten un expediente que lle incoou a 
Consellería de Cultura, que a norma di claramente que primeiro hai que 
solicitar a bonificación e unha vez concedida comezase a obra, neste caso 
aínda que tivera a bonificación non podería comezar a obra ata que chegase 
o informe preceptivo da Consellería de Cultura de autorización da obra. Di 
que o punto número 7 tamén está ditaminado favorablemente pero a 
concesión da bonificación quedaría condicionada ao pago das débedas 
existentes coa Facenda Municipal. 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que tampouco puido mirar moito os temas porque falla bastante a 
informática, pero que si que lle gustaría, si é posible, que nas bonificacións 
do ICIO se puxera non soamente o tanto por cento que lle corresponde senón 
tamén a canto ascende a bonificación, para que cando a xente lles pregunte 
aos concelleiros poidan dicirlle non solo o tanto por cento concedido senón 
o que teñen que pagar. Di o voceiro que revisando a documentación do 
punto número 7, estivo mirando o Plan Especial de Protección do Castro xa 
que vai ligado á solicitude do punto 7, que foi ata O Castro e asustoulle que 
hai casas construídas fai pouco e que non se ten en conta a volumetría que 
ocupan, que hai feita xa unha casa grandísima e que como se siga por esa vía 
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de facer casas volumétricas vaise a tapar, a curto prazo, a visión do Castro, 
que pensa que sería convinte mirar iso e que o mesmo que se chegou a un 
acordo para facer modificacións nunha parte do urbanismo do Pazo 
deberíase ver por parte dos técnicos si se podería incluír nos proxectos o 
factor volumétrico, que se debería de estudiar.

Di o señor alcalde que O Castro, como todos os núcleos rurais, ten dúas 
partes, o núcleo tradicional e o a zona de expansión, que evidentemente o 
núcleo tradicional está perfectamente delimitado e cada vivenda ten o 
tamaño que ten e hai que respectala e con máis motivo ao ser O Castro un 
BIC,  e que logo están as zonas de expansión que teñen que gardar unha 
serie de condicións nas obras que se pretendan realizar e todas elas teñen 
que vir informadas favorablemente de Patrimonio e senón non poden facer a 
obra, e aplícase o que di o Plan Xeral de Ordenación Municipal a nivel de 
volume, fondos de fachada, altura, etc e que vaise o retomar o PEPC que 
quedou de lado polo tema da modificación do Pazo, que houbo que mandalo 
outra vez a información sectorial, tamén á Subdelegación do Goberno e á 
Cultura, que xa se teñen os informes e hai que facer unhas correccións que 
sinalou Cultura e que unha vez que se teñan feitas iniciarase de novo o 
proceso da súa aprobación. Di o Alcalde que, por outra banda, lle 
comunicará aos técnicos de urbanismo que cando fagan un informe nese 
informe poñan o orzamento da obra porque así saberase canto van pagar 
polo tanto por cento concedido.

Di o señor  García Yáñez que falou da volumetría porque dous arquitectos 
viñeron a falar con el para que se comezara a ter en conta o nivel de 
volumetría das novas obras.

3º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou 
etnográficas nas obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar situada 
na rúa Camiño Real, 23, en Éntoma, a efectos da concesión dunha 
bonificación do 75% na cota do ICIO. Expediente 2019 URB000000798.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS, HISTÓRICO ARTÍSTICAS OU 
ETNOGRÁFICAS NAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA 
UNIFAMILIAR EN CAMIÑO REAL, 23, ÉNTOMA, A EFECTOS DA 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000282DB00I3C0R3J8H0H6

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  27/05/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  27/05/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/05/2020 21:38:52

DOCUMENTO: 20200164571

Fecha: 27/05/2020

Hora: 21:38



10

BONIFICACIÓN DO 75% NA COTA DO ICIO: INVERSIONES 
PEROADA S.L.
EXP.  2019 URB 000000798

1º Por Resolución da Alcaldía 470/2020 do 27 de marzo estableceuse o 
seguinte: 
“Segundo: Poderase ampliar ou modificar a relación á que se refire o 
apartado primeiro e mesmo detectar a esencialidade para o interese público 
ou para o funcionamento básico dos servizos públicos en cada 
procedemento. 
Terceiro: De conformidade co apartado 3 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 
14 de marzo: 
a) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente 
necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do 
interesado no procedemento sempre que este manifeste a súa conformidade. 
b) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución no 
procedemento cando o interesado manifeste a súa conformidade con que 
non se suspenda o prazo.
Cuarto: De conformidade co apartado 4 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 14 
de marzo o órgano competente determinará singularmente en cada 
procedemento administrativo aqueles que veñan referidos a situacións 
estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma. (…)”.
A sinalada Resolución tamén estableceu o seguinte:
"Primeiro: Declarar, con efectos retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os 
seguintes procedementos, na totalidade da súa tramitación ou ata o 
momento procesual que se sinala para cada un, esenciais para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos 
polos motivos que se sinalan para cada caso: (...) e) Expedientes 
urbanísticos. Se declaran esenciais para o interese público os seguintes 
expedientes:
1 Expedientes relativos a licenzas urbanísticas que se atoparan completos 
ao día da declaración do estado de alarma ou que se completen polo 
interesado durante a duración do estado de alarma. Se tramitarán ata a 
fase de proposta de resolución. Son esenciais para o interese público por 
canto a non tramitación causaría prexuízos para os cidadáns polas moras 
ocasionadas e para a administración ao acumularse os mesmos atascando 
os servizos municipais unha vez se levantase o estado de alarma (...)".
2º Para poder tramitar os expedientes urbanísticos faise preciso resolver as 
solicitudes de bonificación de ICIO que estiveran solicitadas. Ademais, 
enténdese que este suposto debe ser cualificado como esencial para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos ao estar ligado de forma íntima aos expedientes urbanísticos e 
porque a acumulación dos mesmos unha vez rematado o estado de alarma 
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crearía un obstáculo para o correcto funcionamento dos servizos de 
urbanismo, intervención e tesourería.
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na rúa  Camiño Real, 23, en 
Éntoma, presentada por José Barros García (76609319E), en nome e 
representación de Inversiones Peroada, S.L. (B32406860) o 12/06/2019 
(R.E. núm. 2019 6425).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 10/09/2019, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das sinaladas obras a efectos de concesión dunha bonificación 
dun 75 % na cota do ICIO, xa que se trata da rehabilitación dunha vivenda 
ubicada en solo de núcleo rural.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 23/04/2020, no que se 
manifesta a inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda 
municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 23/04/2020, emitido en sentido favorable.
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 dos seguintes acordos: 
PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, esencial 
para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os expedientes 
de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en todas as fases 
do procedemento.
SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas 
obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na rúa  Camiño Real, 
23, en Éntoma, promovidas por Inversiones Peroada, S.L. (B32406860), a 
efectos da concesión dunha  bonificación do 75% na cota do ICIO.”

Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Declarar con efectos dende o 18 de marzo do 2020, 
esencial para o funcionamento básico dos servizos públicos municipais 
os expedientes de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán 
en todas as fases do procedemento.

SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas 
obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na rúa  Camiño 
Real, 23, en Éntoma, promovidas por Inversiones Peroada, S.L. 
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(B32406860), a efectos da concesión dunha  bonificación do 75% na 
cota do ICIO.

4º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou 
etnográficas nas obras de rehabilitación de edificio de planta baixa e 
primeira para dous apartamentos turísticos situados na rúa Travesa da 
Ponte Pombeira, 4, en Tremiñá, a efectos da concesión dunha 
bonificación do 75% na cota do ICIO. Expediente 2020 URB000000310.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS, HISTÓRICO ARTÍSTICAS OU 
ETNOGRÁFICAS NAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEC EDIFICIO 
DE PRANTAS BAIXA E PRIMEIRA PARA DOUS APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS EN TREMIÑÁ, A EFECTOS DA BONIFICACIÓN DO 75% 
NA COTA DO ICIO: XTUDIO NETWORKS, S.L.U.
EXP. 2020 URB 000000310

1º Por Resolución da Alcaldía 470/2020 do 27 de marzo estableceuse o 
seguinte: 
“Segundo: Poderase ampliar ou modificar a relación á que se refire o 
apartado primeiro e mesmo detectar a esencialidade para o interese público 
ou para o funcionamento básico dos servizos públicos en cada 
procedemento. 
Terceiro: De conformidade co apartado 3 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 
14 de marzo: 
a) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente 
necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do 
interesado no procedemento sempre que este manifeste a súa conformidade. 
b) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución no 
procedemento cando o interesado manifeste a súa conformidade con que 
non se suspenda o prazo.
Cuarto: De conformidade co apartado 4 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 14 
de marzo o órgano competente determinará singularmente en cada 
procedemento administrativo aqueles que veñan referidos a situacións 
estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma. (…)”.
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A sinalada Resolución tamén estableceu o seguinte:
"Primeiro: Declarar, con efectos retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os 
seguintes procedementos, na totalidade da súa tramitación ou ata o 
momento procesual que se sinala para cada un, esenciais para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos 
polos motivos que se sinalan para cada caso: (...) e) Expedientes 
urbanísticos. Se declaran esenciais para o interese público os seguintes 
expedientes:
1 Expedientes relativos a licenzas urbanísticas que se atoparan completos 
ao día da declaración do estado de alarma ou que se completen polo 
interesado durante a duración do estado de alarma. Se tramitarán ata a 
fase de proposta de resolución. Son esenciais para o interese público por 
canto a non tramitación causaría prexuízos para os cidadáns polas moras 
ocasionadas e para a administración ao acumularse os mesmos atascando 
os servizos municipais unha vez se levantase o estado de alarma (...)".
2º Para poder tramitar os expedientes urbanísticos faise preciso resolver as 
solicitudes de bonificación de ICIO que estiveran solicitadas. Ademais, 
enténdese que este suposto debe ser cualificado como esencial para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos ao estar ligado de forma íntima aos expedientes urbanísticos e 
porque a acumulación dos mesmos unha vez rematado o estado de alarma 
crearía un obstáculo para o correcto funcionamento dos servizos de 
urbanismo, intervención e tesourería.
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de edificio de prantas baixa e primeira para dous apartamentos 
turísticos situados na rúa  Travesa da Ponte Pombeira, 4, en Tremiñá, 
presentada por Daniel Brasa Blanco (34266787F), en nome e representación 
de Xtudio Networks, S.L.U. (B32435315) o 17/12/2019 (R.E. núm. 13562).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 06/04/2020, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, xa 
que se trata da rehabilitación dunha vivenda ubicada en solo de núcleo rural.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 17/04/2020, no que se 
manifesta a  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 20/04/2020, emitido en sentido favorable.
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 dos seguintes acordos: 
PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, esencial 
para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os expedientes 
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de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en todas as fases 
do procedemento.
SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas 
obras de rehabilitación de edificio de prantas baixa e primeira para dous 
apartamentos turísticos situados na rúa  Travesa da Ponte Pombeira, 4, en 
Tremiñá, promovidas por Xtudio Networks, S.L.U. (B32435315), ao efecto 
da concesión dunha  bonificación do 75% na cota do ICIO.”

Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, 
esencial para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os 
expedientes de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en 
todas as fases do procedemento.

SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas 
obras de rehabilitación de edificio de prantas baixa e primeira para 
dous apartamentos turísticos situados na rúa  Travesa da Ponte 
Pombeira, 4, en Tremiñá, promovidas por Xtudio Networks, S.L.U. 
(B32435315), ao efecto da concesión dunha  bonificación do 75% na 
cota do ICIO.

5º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á declaración polo Pleno do especial interese ou utilidade 
municipal por concorrer circunstancias de especial interese social e de 
fomento de emprego das obras en zona industrial de construción de 
nave para uso comercial na parcela situada na Avda. de Galicia nº 16,  a 
efectos da concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO. 
Expediente 2020 URB000000068.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL POR CONCORRER 
CIRCUNSTANCIAS SOCIAIS E DE FOMENTO DO EMPREGO NAS 
OBRAS EN ZONA INDUSTRIAL DE CONSTRUCIÓN DE  NAVE 
PARA USO COMERCIAL NA PARCELA SITUADA NA AVDA. DE 
GALICIA, Nº 16, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NA COTA DO ICIO: 
CEDIE 2018, S.A.
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EXP. 2020 URB 000000068

1º Por Resolución da Alcaldía 470/2020 do 27 de marzo estableceuse o 
seguinte: 
“Segundo: Poderase ampliar ou modificar a relación á que se refire o 
apartado primeiro e mesmo detectar a esencialidade para o interese público 
ou para o funcionamento básico dos servizos públicos en cada 
procedemento. 
Terceiro: De conformidade co apartado 3 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 
14 de marzo: 
a) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente 
necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do 
interesado no procedemento sempre que este manifeste a súa conformidade. 
b) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución no 
procedemento cando o interesado manifeste a súa conformidade con que 
non se suspenda o prazo.
Cuarto: De conformidade co apartado 4 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 14 
de marzo o órgano competente determinará singularmente en cada 
procedemento administrativo aqueles que veñan referidos a situacións 
estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma. (…)”.
A sinalada Resolución tamén estableceu o seguinte:
"Primeiro: Declarar, con efectos retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os 
seguintes procedementos, na totalidade da súa tramitación ou ata o 
momento procesual que se sinala para cada un, esenciais para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos 
polos motivos que se sinalan para cada caso: (...) e) Expedientes 
urbanísticos. Se declaran esenciais para o interese público os seguintes 
expedientes:
1 Expedientes relativos a licenzas urbanísticas que se atoparan completos 
ao día da declaración do estado de alarma ou que se completen polo 
interesado durante a duración do estado de alarma. Se tramitarán ata a 
fase de proposta de resolución. Son esenciais para o interese público por 
canto a non tramitación causaría prexuízos para os cidadáns polas moras 
ocasionadas e para a administración ao acumularse os mesmos atascando 
os servizos municipais unha vez se levantase o estado de alarma (...)".
2º Para poder tramitar os expedientes urbanísticos faise preciso resolver as 
solicitudes de bonificación de ICIO que estiveran solicitadas. Ademais, 
enténdese que este suposto debe ser cualificado como esencial para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos ao estar ligado de forma íntima aos expedientes urbanísticos e 
porque a acumulación dos mesmos unha vez rematado o estado de alarma 
crearía un obstáculo para o correcto funcionamento dos servizos de 
urbanismo, intervención e tesourería.
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Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras en zona 
industrial de construción de  nave para uso comercial na parcela situada na 
Avda. de Galicia, nº 16, presentada por Víctor Ménendez Suárez 
(09365179Q), en representación de CEDIE 2018, S.A. (A28021475), o 
16.01.2020 (R.E. nº 617).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 25.03.2020, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e de fomento de emprego 
das sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO.
Logo de ver o informe da Tesourería do 17.04.2020, 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 20.04.2020.
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 dos seguintes acordos: 
PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, esencial 
para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os expedientes 
de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en todas as fases 
do procedemento.
SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias de especial interese social e de fomento de emprego 
das obras en zona industrial de construción de  nave para uso comercial na 
parcela situada na Avda. de Galicia, nº 16, promovidas por CEDIE 2018, 
S.A. (A28021475), a efectos da bonificación no 95% do ICIO.”

Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, 
esencial para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os 
expedientes de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en 
todas as fases do procedemento.

SEGUNDO. Declarar o especial interese ou utilidade municipal por 
concorrer circunstancias de especial interese social e de fomento de 
emprego das obras en zona industrial de construción de  nave para uso 
comercial na parcela situada na Avda. de Galicia, nº 16, promovidas 
por CEDIE 2018, S.A. (A28021475), a efectos da bonificación no 95% 
do ICIO.

6º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
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2020 relativo á declaración polo Pleno do especial interese de carácter 
histórico-artístico e cultural das obras de rehabilitación de vivenda en 
Santurxo, 9, a efectos da concesión dunha bonificación do 95% na cota 
do ICIO. Expediente 2020 URB000000004.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE HISTÓRICO-
ARTÍSTICO E CULTURAL DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 
VIVENDA EN SANTURXO, 9, A EFECTOS DE BONIFICACIÓN NA 
COTA DO ICIO: JUAN CARLOS CALVO ALEJANDRE E MARÍA DEL 
CARMEN SANTOS RODRÍGUEZ
EXP. 2020 URB 000000004

1º Por Resolución da Alcaldía 470/2020 do 27 de marzo estableceuse o 
seguinte: 
“Segundo: Poderase ampliar ou modificar a relación á que se refire o 
apartado primeiro e mesmo detectar a esencialidade para o interese público 
ou para o funcionamento básico dos servizos públicos en cada 
procedemento. 
Terceiro: De conformidade co apartado 3 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 
14 de marzo: 
a) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente 
necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do 
interesado no procedemento sempre que este manifeste a súa conformidade. 
b) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución no 
procedemento cando o interesado manifeste a súa conformidade con que 
non se suspenda o prazo.
Cuarto: De conformidade co apartado 4 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 14 
de marzo o órgano competente determinará singularmente en cada 
procedemento administrativo aqueles que veñan referidos a situacións 
estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma. (…)”.
A sinalada Resolución tamén estableceu o seguinte:
"Primeiro: Declarar, con efectos retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os 
seguintes procedementos, na totalidade da súa tramitación ou ata o 
momento procesual que se sinala para cada un, esenciais para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos 
polos motivos que se sinalan para cada caso: (...) e) Expedientes 
urbanísticos. Se declaran esenciais para o interese público os seguintes 
expedientes:
1 Expedientes relativos a licenzas urbanísticas que se atoparan completos 
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ao día da declaración do estado de alarma ou que se completen polo 
interesado durante a duración do estado de alarma. Se tramitarán ata a 
fase de proposta de resolución. Son esenciais para o interese público por 
canto a non tramitación causaría prexuízos para os cidadáns polas moras 
ocasionadas e para a administración ao acumularse os mesmos atascando 
os servizos municipais unha vez se levantase o estado de alarma (...)".
2º Para poder tramitar os expedientes urbanísticos faise preciso resolver as 
solicitudes de bonificación de ICIO que estiveran solicitadas. Ademais, 
enténdese que este suposto debe ser cualificado como esencial para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos ao estar ligado de forma íntima aos expedientes urbanísticos e 
porque a acumulación dos mesmos unha vez rematado o estado de alarma 
crearía un obstáculo para o correcto funcionamento dos servizos de 
urbanismo, intervención e tesourería.
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
rehabilitación de vivenda en Santurxo, 9, presentada por Juan Carlos Calvo 
Alejandre (76714054S) e María del Carmen  Santos Rodríguez 
(76721121K) o 30/12/2019 (R.E. núm. 2019 14004).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 20/01/2020, en sentido 
desfavorable á concesión de bonificación na cota do ICIO, xa que se trata 
dunha obra iniciada sen licenza municipal.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 23/04/2020, 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 21/04/2020, emitido en sentido desfavorable á 
concesión de bonificación do ICIO debido ao sinalado no informe do 
arquitecto municipal.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais (TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e 
demais normativa de aplicación
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de 
Contas, a adopción dos seguintes acordos: 
PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, esencial 
para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os expedientes 
de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en todas as fases 
do procedemento.
SEGUNDO. NON DECLARAR o especial interese de carácter histórico-
artístico e cultural das obras de construción de rehabilitación de vivenda en 
Santurxo, 9 promovidas por Juan Carlos Calvo Alejandre (76714054S) e 
María del Carmen  Santos Rodríguez (76721121K) a efectos da concesión 
dunha bonificación do 95% na cota do ICIO, debido a que se trata dunha 
obras iniciada sen licenza municipal.

Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
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dos dezasete edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Declarar con efectos dende o 18 de marzo do 2020, 
esencial para o funcionamento básico dos servizos públicos municipais 
os expedientes de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán 
en todas as fases do procedemento.

SEGUNDO. NON DECLARAR o especial interese de carácter 
histórico-artístico e cultural das obras de construción de rehabilitación 
de vivenda en Santurxo, 9 promovidas por Juan Carlos Calvo 
Alejandre (76714054S) e María del Carmen  Santos Rodríguez 
(76721121K) a efectos da concesión dunha bonificación do 95% na cota 
do ICIO, debido a que se trata dunha obras iniciada sen licenza 
municipal.

7º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á declaración polo Pleno do especial interese de carácter 
histórico-artístico e cultural das obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar no Castro, a efectos da concesión dunha bonificación do 
95% na cota do ICIO. Expediente 2020 URB000000168.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA DECLARACIÓN DE ESPECIAL 
INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO E CULTURAL DAS OBRAS DE 
CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NO CASTRO, A 
EFECTOS DE BONIFICACIÓN NA COTA DO ICIO: BEGOÑA 
FERNÁNDEZ MÉNDEZ
EXP. 2020 URB 000000168

1º Por Resolución da Alcaldía 470/2020 do 27 de marzo estableceuse o 
seguinte: 
“Segundo: Poderase ampliar ou modificar a relación á que se refire o 
apartado primeiro e mesmo detectar a esencialidade para o interese público 
ou para o funcionamento básico dos servizos públicos en cada 
procedemento. 
Terceiro: De conformidade co apartado 3 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 
14 de marzo: 
a) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente 
necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do 
interesado no procedemento sempre que este manifeste a súa conformidade. 
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b) O órgano competente poderá acordar, en cada expediente mediante 
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución no 
procedemento cando o interesado manifeste a súa conformidade con que 
non se suspenda o prazo.
Cuarto: De conformidade co apartado 4 da D.A. 3ª do R.D. 463/2020, de 14 
de marzo o órgano competente determinará singularmente en cada 
procedemento administrativo aqueles que veñan referidos a situacións 
estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma. (…)”.
A sinalada Resolución tamén estableceu o seguinte:
"Primeiro: Declarar, con efectos retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os 
seguintes procedementos, na totalidade da súa tramitación ou ata o 
momento procesual que se sinala para cada un, esenciais para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos 
polos motivos que se sinalan para cada caso: (...) e) Expedientes 
urbanísticos. Se declaran esenciais para o interese público os seguintes 
expedientes:
1 Expedientes relativos a licenzas urbanísticas que se atoparan completos 
ao día da declaración do estado de alarma ou que se completen polo 
interesado durante a duración do estado de alarma. Se tramitarán ata a 
fase de proposta de resolución. Son esenciais para o interese público por 
canto a non tramitación causaría prexuízos para os cidadáns polas moras 
ocasionadas e para a administración ao acumularse os mesmos atascando 
os servizos municipais unha vez se levantase o estado de alarma (...)".
2º Para poder tramitar os expedientes urbanísticos faise preciso resolver as 
solicitudes de bonificación de ICIO que estiveran solicitadas. Ademais, 
enténdese que este suposto debe ser cualificado como esencial para a 
protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos ao estar ligado de forma íntima aos expedientes urbanísticos e 
porque a acumulación dos mesmos unha vez rematado o estado de alarma 
crearía un obstáculo para o correcto funcionamento dos servizos de 
urbanismo, intervención e tesourería.
Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
construción de vivenda unifamiliar no Castro presentada por Begoña 
Fernández Méndez (76720897G) o 29/11/2019 (R.E. núm. 12767).
Logo de ver o informe do arquitecto técnico municipal do 14/02/2020, 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 PEP-1 do Castro.
Logo de ver os informe da Tesourería municipal do 17/02/2020 e do 
23/04/2020, en relación coa existencia de débedas do suxeito pasivo coa 
Facenda municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta 
á Intervención municipal o 21/04/2020, emitido en sentido desfavorable 
debido á existencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
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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 dos seguintes acordos: 
PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, esencial 
para o funcionamento básico dos servizo públicos municipais os expedientes 
de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán en todas as fases 
do procedemento.
SEGUNDO. Declarar o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de construción de vivenda unifamiliar no Castro 
promovidas por Begoña Fernández Méndez (76720897G) a efectos da 
concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO, e supeditar a 
concesión da mesma ao cumprimento previo do requisito de inexistencia de 
débedas coa Facenda Municipal.

Non producíndose debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete edís asistentes á sesión, adopta o seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Declarar, con efectos dende o 18 de marzo do 2020, 
esencial para o funcionamento básico dos servizos públicos municipais 
os expedientes de concesión de bonificacións do ICIO que se tramitarán 
en todas as fases do procedemento.

SEGUNDO. Declarar o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de construción de vivenda unifamiliar no Castro 
promovidas por Begoña Fernández Méndez (76720897G) a efectos da 
concesión dunha bonificación do 95% na cota do ICIO, e supeditar a 
concesión da mesma ao cumprimento previo do requisito de inexistencia 
de débedas coa Facenda Municipal.

Fai uso da palabra o señor alcalde quen di que procede explicar 
conxuntamente os puntos números 8, 9 e 10 porque se refiren ao mesmo, é 
dicir, a recoñecementos extraxudiciais de crédito, aínda que despois se 
debatan individualmente. O alcalde sinala que no Pleno de marzo 
habilitouse partida presupostaria, suplementos de crédito e crédito 
extraordinario, para facer fronte a todas as facturas que constaban no 
Concello e que entraron en decembro pero que non deu tempo a pagar o día 
30 de decembro de 2019 e que había aproximadamente uns 380.000€ que 
estaban contabilizados no departamento económico pero sen pagar. Di que 
no mes de xaneiro deste ano e parte de febreiro entraron facturas por importe 
duns 412.000€, que eran facturas que re referían a servizos prestados no ano 
2019, polo que tampouco se podían pagar con cargo ao 2019 e que se 
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habilitou crédito en marzo e enviouse a publicar no BOP, durante o prazo de 
15 días, coa pretensión de que para o mes de abril, estando xa aprobadas 
definitivamente esas partidas presupostarias, traer as facturas para que foran 
aprobadas polo Pleno, que é quen as ten que aprobar, pero como estaba claro 
que en abril non ía a celebrarse o Pleno non se podían aprobar esas facturas 
ata maio, como mínimo e que había pequenos provedores que prestaron o 
servizo o ano pasado pero non ían a cobrar, e dende o servizo da 
Intervención propuxeron a solución de que pola Alcaldía se aprobarán esas 
facturas con recoñecementos extraxudiciais  pagándolles a todos eses 
provedores e logo se ratificara polo Pleno. Continúa dicindo o alcalde que 
remitiu a proposta e o informe que fixo a Interventora aos voceiros 
municipais e que non puxeron ningún inconveniente para que se lles pagara 
a eses provedores e así se fixo e se pagaron case 820.000€ e se lle deu un 
pouco de oxixeno a todas esas pequenas empresas. Di que como no primeiro 
Pleno que se celebrara tiñan que vir eses pagos para ratificalos e así adquirir 
plena vixencia e total valor xurídico é polo que se traen hoxe aquí e están 
incluídos, como xa dixo, nos puntos 8, 9 e 10 da Orde do dia.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que que vai a empezar polo primeiro recoñecemento extraxudicial, o 
número 2/2020, porque é o que máis lle chamou a atención. Di que son 494 
facturas por valor de 388.250€, pero que hai un inconveniente, que o 
informe de fiscalización desgreña moitos pagos que teñen problemas por 
diferentes motivos, pois fala de gastos sen consignación orzamentaria ou 
ausencia do procedemento legalmente establecido, que son 135 facturas,  ou 
contratos de servizos de repetición habitual, advertindo que pode estar 
incorrendo en delito laboral por contratación indefinida, en concreto 26 
facturas presentadas entre outros por Promociones Musicales Antolín ou 
Mantesil, tamén fala de contratos en situación de prórroga tácita que é o 
problema xerado coas impresoras que fai máis dun ano que rematou o 
contrato pero seguen prestando servizo, hai 4 facturas de “madrugadores” 
que non sabe de que son, 2 facturas de actividades diversas, 11 facturas de 
contratos de obras sen ter o preceptivo presuposto de obras, facturas que 
poden ser subvencións encubertas, e 217 facturas tramitadas en contrato 
menor que non cumpren o artigo 118 da Lei de contratos do sector público. 
Di o voceiro que esta fiscalización presenta sete tipos de reparos instando a 
que sexan solventados polo Pleno, que o problema máis grave, baixo o seu 
punto de vista, é que o ditame non vai acompañado do listado de 
xustificantes de gastos,  que é o único dos tres recoñecementos que non vai 
co listado, que se van a aprobar facturas que non se sabe que corresponden, 
que nos outros dous expedientes si que veñen os listados de xustificantes de 
gastos pero en cambio neste expediente solo ven un listado de ingresos en 
contas pero que non se sabe o que se pagou. Di o concelleiro que lle gustaría 
que aos concelleiros tamén lle pasaran un listado para saber a que fan 
referencia cada unha das facturas.
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Di o señor Alcalde que consta no expediente ese listado, que en calquera 
caso cando se fixo o expediente enviouse aos voceiros o listado de facturas, 
que ó redor do día 20 de marzo de 2020 notificouse o que se estaba facendo, 
ó estar realizada a proposta coa xustificación remitiuse ese documento por 
correo electrónico e cando o expediente estaba finalizado enviouse todo o 
expediente, incluídas as relacións de facturas.

Intervén a señora concelleira Aguado García para dicir que o tránsito foi 
como está explicando o señor Alcalde, que o que no pode asegurar neste 
momento é si no primeiro estaba a relación, que cre que si.

Di o señor Alcalde que unha vez que se convoca o Pleno e o Secretario 
coloca o expediente na plataforma non se pode alterar, e no expediente 
consta a relación de facturas, que é verdade que pode haber un erro pero non 
porque haxa ningún interese por parte do Concello de ocultar nada, porque 
neste caso púxose a disposición dos voceiros dúas veces. Di o señor Alcalde 
que tamén quere dicir que a lexislación de contratos actual é absolutamente 
inviable para os pequenos Concellos, que iso é unha máxima que se está 
vendo na prensa, que é unha queixa continua de todos os Concellos e de 
todos os técnicos, que ademais si se aplicara a Lei ao cen por cen non se 
compraría nada no propio Concello porque habería que facer contrato para 
todo, que é o que di a Lei, e non é posible porque habería que ter dúas 
persoas exclusivamente dedicadas a iso e o posible aforro que se fixera non 
ía a compensalo. Prosegue no exercicio da palabra o alcalde para dicir que é 
certo que a finais de ano decidiuse coa Intervención que se ía a intentar facer 
todos os contratos que se puidera, pois para facer un contrato primeiramente 
faise a proposta, un informe que xustifique a necesidade, ese informe pasa a 
un técnico para que habilite e diga en que partida presupostaria vaise a 
cargar esa adquisición, despois volve á persoa anterior que remata o 
expediente e o remite á Alcaldía ou ó concelleiro correspondente para que o 
firme e finalmente a Secretaría para facer unha resolución e enviarlla ao 
empresario, que todo iso podería ser para 25€ e iso é inviable, pero é así a 
Lei e cando sae unha factura a Interventora di o que ten que dicir, que o que 
hai que analizar é o conxunto da situación. Di que el o outro día asinou entre 
100 e 120 facturas de electricidade que evidentemente non hai contrato con 
Fenosa, que tamén estase a traballar niso, de entrar no convenio da FEMP e 
xa ter contrato, que non recorda si as impresoras están sen contrato pero que 
actualmente hai 3 ou 4 contratos que hai que sacar.

Di o señor García Yáñez que quere recordar que fai tres anos el propuxo 
crear un técnico municipal para as compras, que moitas empresas o teñen e 
aforran moitos cartos. 

Di o señor alcalde que non hai nin unha soa obra incluso de menos de 
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1.000€ que se lle adxudique sen que o aparellador pida 3 ou 4 prezos a todas 
as empresas do Barco, que son contratos que a Lei non obriga a sacalos a 
concurso público e polo tanto esas obras se lle dan aos empresarios do 
Barco, que cando hai que pedir prezos para servizos tamén se piden 
presupostos e constan no expediente e que estanse adaptando á Lei pero que 
tamén sobre a Lei hai diversas interpretacións, que pensa que se está 
burocratizando tanto o proceso administrativo que o que se está a facer é 
paralizar a administración e que os veciños o que queren son solucións non 
procesos administrativos impecables.

Di o señor García Yáñez que o que fai o señor alcalde é desviar a cuestión, 
que el  non fala de procesos administrativos que do que fala é de aforrar aos 
veciños do Barco o máximo diñeiro posible.

Di o señor Alcalde que non, que o que di é que se están pedindo tres ou 
catro presupostos para buscar a mellor oferta non soamente de obras, que 
por exemplo pedíronse mamparas para cando o Concello volva a funcionar e 
solicitáronse 4 prezos a 4 empresas diferentes, e estase a falar de algo máis 
de mil euros, é dicir que se están pedindo prezos para case todo.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que quere explicar a postura do seu Grupo nese 
tema, que cando veñen eses recoñecementos extraxudiciais adoptan unha 
postura bastante crítica, parecida a que ten hoxe o señor  García Yáñez, pero 
que desta vez queren aforrar ese debate porque hai unha realidade que se 
impón e que, sen que estes temas deixen de ser relevantes e importantes que 
o son, si que lle parece que esa realidade lles esixe a todos agora mesmo 
actuar da forma que mellor se poida e do xeito que mellor se poida axudar 
aos demais, que evidentemente hai que pagar as facturas e que nun momento 
como este facilitarlle solvencia a moitos pequenos empresarios, a moitos 
autónomos lles parece que está moi por enriba de calquera outra disquisición 
que se pode ter noutro momento. 

8º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á ratificación da Resolución da Alcaldía 459/2020 do 20 de 
marzo pola que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial 
de crédito 2/2020. Expediente 2020 ECO000000037.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“Sométese a ditame da Comisión a proposta da Alcaldía de ratificación polo 
Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 459/2020 do 20 de marzo pola 
que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 
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2/2020 (2020 ECO000000037).”

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

Ratificación polo Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 459/2020 
do 20 de marzo pola que se aproba o expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito 2/2020 (2020 ECO 000000037). 

9º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á ratificación da Resolución da Alcaldía 468/2020 do 24 de 
marzo pola que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial 
de crédito 3/2020. Expediente 2020 ECO000000038.

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“Sométese a ditame da Comisión a proposta da Alcaldía de ratificación polo 
Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 468/2020 do 24 de marzo pola 
que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 
3/2020 (2020 ECO000000038).”

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

Ratificación polo Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 468/2020 
do 24 de marzo pola que se aproba o expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito 3/2020 (2020 ECO000000038).

10º Ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 28 de abril do 
2020 relativo á ratificación da Resolución da Alcaldía 502/2020 do 16 de 
abril pola que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial 
de crédito 4/2020. Expediente 2020 ECO000000047.
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 28 de abril de 2020, que literalmente di:

“Sométese a ditame da Comisión a proposta da Alcaldía de ratificación polo 
Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 502/2020 do 16 de abril pola 
que se aproba o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 
4/2020 (2020 ECO000000047)

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

Ratificación polo Pleno municipal da Resolución da Alcaldía 502/2020 
do 16 de abril pola que se aproba o expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito 4/2020 (2020 ECO000000047). 

Di o señor Alcalde que por cuestión de orde, primeiramente se debaterá a 
Moción urxente que presentou a Alcaldía e de seguido as outras presentadas 
polos Grupos políticos. 

Moción urxente da Alcaldía relativa a expediente 3/2020 de 
modificación do orzamento do Concello do Barco de Valdeorras 
mediante suplemento de crédito financiado con baixas por anulación. 
Modificación do plan estratéxico de subvencións plan e anexo de 
subvencións nominativas do orzamento para 2020. Expediente 2020 
ECO000000061

Intervén o alcalde para xustificar a urxencia deste asunto e di que se trata do 
expediente 3/2020 de modificación do orzamento do Concello do Barco de 
Valdeorras mediante suplemento de crédito financiado con baixas por 
anulación, modificación do plan estratéxico de subvencións e do plan e 
anexo de subvencións nominativas do orzamento para 2020. Di o Alcalde 
que o estado de alarma afectou a toda a poboación pero dende o punto de 
vista económico os establecementos como tendas, bares ou restaurantes 
foron os máis afectados directamente por estar obrigados a pechar sen máis, 
que evidentemente son outras administracións as que teñen que asumir as 
responsabilidades e prestar determinadas axudas para as que teñen 
competencias, pero que en calquera caso o Concello empezou a buscar ideas 
para poder axudar, se intentou atopar unha solución sen incumprir a Lei para 
as petición que se fixeron os comerciantes a semana pasada cando remitiu 
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un escrito o Centro Comercial Aberto, en representación dos seus asociados, 
e pedían unha serie de cuestións, como por exemplo rebaixas fiscais, 
concretamente que non se cobrara durante o ano 2020 a taxa de mesas e 
cadeiras ou a taxa de auga e lixo durante o tempo que estiveran pechados, ou 
tamén que se lles facilitara medidas de protección para afrontar a 
desescalada. Di o Alcalde que falando cos técnicos municipais chegouse a 
conclusión de que o Concello non podía gastar dez, quince ou trinta mil 
euros nese material e entregalas  establecemento por establecemento, porque 
non era a súa competencia e íase a ter un reparo suspensivo, entón buscando 
solucións atoparon unha que era poñer os mesmos cartos para as mesmas 
finalidades, que ó ter un convenio de 18.000€ co Centro Comercial Aberto 
aumentar ese convenio, ata 50.000€, e que dende o Centro Comercial Aberto 
se mercaran e se repartiran non soamente entre os  seus asociados senón 
entre a totalidade dos comercios, bares e restaurantes que tiveron que estar 
pechados durante todo este tempo. Para isto se lle encargou á Policía Local 
que fixera unha relación de todos os establecementos pechados e 
considerouse que se estaba a falar duns 300 establecementos e dunha media 
de 2,4 traballadores no seu conxunto e que xunto cos técnicos do Centro 
Comercial Aberto estiveron mirando prezos de mascarillas sanitarias, como 
as que se están a usar agora aquí, de mascarillas reutilizables, de hidroxel e 
tamén prezos de luvas e que o final decidiuse modificar o orzamento para 
habilitar 50.000€ e que o Centro Comercial Aberto repartiría o material de 
protección e no comercio e na restauración do Barco, e que por iso se trae 
hoxe esta Moción ao Pleno. Engade o alcalde que o voceiro de Riada 
Cidadá, o señor  García Yáñez, presenta unha emenda de adición á Moción 
na que pide que se concreten determinadas cuestións das que el está a falar e 
que o Equipo de Goberno está disposto, aínda que non saben como, a 
executar medidas e que hoxe mesmo se preguntou na FEGAMP por 
concellos que tomaran medidas concretas nas cuestións que reclama a 
asociación, pero que, o que está claro é que se van a poñer 50.000€, que 
unha vez aprobado este expediente se farán os trámites regulamentarios e 
dentro de mes e medio estará rematado definitivamente, que o Concello xa 
ten preparado o novo Convenio co Centro Comercial Aberto, que incluirá a 
posibilidade de solicitar un adianto do 80% da contía ao día seguinte de 
asinalo. O alcalde di que posiblemente ao próximo Pleno traerase unha 
modificación de determinadas ordenanzas, como a de terrazas para non 
cobrar a instalación este ano, tamén que excepcionalmente mentres dure este 
distanciamento social, como ao poñer mesas e cadeiras hai que garantir que 
os peóns teñan espazo por onde circular deixando a distancia regulamentaria 
mentres dure esta situación e as terrazas que estean instaladas en beirarrúas e 
xeren problemas van a instalarse nos aparcamentos e que para iso o 
Concello comprou valados suficientes para que o luns estean sinalizados os 
espazos para que as mesas e cadeiras que legalmente se podan instalar 
ocupen aparcamentos e deixen espazo suficiente para a xente e que 
estudarán o desconto na taxa da auga e do lixo porque non se sabe como 
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articulalo, xa que a auga a cobra o Consorcio e ten o seu propio regulamento 
e o lixo o cobra o Concello. Di o señor Alcalde que pediu reiteradamente á 
FEGAMP e hoxe publicamente a través dos medios de comunicación, que 
espera que dende o Goberno central, dende as Comunidades Autónomas e 
dende a FEMP se determinen cales son as competencias, as funcións e as 
responsabilidades que teñen que asumir o Goberno Central, as Comunidades 
Autónomas e os Concellos e que llo digan, que aos Concellos se lle permita 
gastar o remanente de tesourería e teme que alguén estea pensando en que 
outros gasten o remanente dos Concellos e que o certo é que gastar o 
remanente ou baixar impostos implicaría necesariamente que se hipoteque o 
orzamento do ano que ven pois habería que baixar gastos na mesma 
proporción. Remata a intervención o alcalde dicindo que o Concello do 
Barco de Valdeorras xa leva gastados 26.000€ na adquisición de material 
relacionado co coronavirus, e que segundo unha mostra que se fixo do custe 
total 13.000€ serían as terrazas,  o que costaría o recibo da auga e o lixo uns 
30.000€, que si se xunta todo ó final o Concello comprometería aforros por 
uns  116.000€, polo tano xa se ve que se está traballando para intentar 
axudar á xente. 

Trala apreciación da urxencia por unanimidade dos dezasete edís asistentes á 
sesión, en votación ordinaria, procédese o estudo do asunto. 

Moción urxente da Alcaldía relativa a expediente 3/2020 de 
modificación do orzamento do Concello do Barco de Valdeorras 
mediante suplemento de crédito financiado con baixas por anulación. 
Modificación do plan estratéxico de subvencións plan e anexo de 
subvencións nominativas do orzamento para 2020. Expediente 2020 
ECO000000061

A moción presentada pola Alcaldía di literalmente:

“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 presente expediente.
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 
gastos que non poden demorarse a fin de colaborar mediante a actividade de 
fomento coa ASOC. DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS, 
PROFESIONAIS E AUTÓNOMOS CENTRO COMERCIAL ABERTO O 
BARCO, entidade sen finalidade lucrativa que ten coma fins a promoción do 
comercio e de toda a actividade económica relacionada directa ou 
indirectamente con este, dentro do ámbito territorial da Asociación, así 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000282DB00I3C0R3J8H0H6

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  27/05/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  27/05/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/05/2020 21:38:52

DOCUMENTO: 20200164571

Fecha: 27/05/2020

Hora: 21:38



29

como a dinamización da actividade turística, empresarial e comercial da 
zona.
Considerando que o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do 
COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 2020) pon de manifesto a gravidade 
das consecuencias económicas da emerxencia sanitaria e implementa 
medidas para diminuir as súas consecuencias facendo fincapé na necesidade 
de manter a liquidez de familias, autónomos e empresas más directamente 
afectadas evitando que a situación de emerxencia coxuntural derive nunha 
crise de solvencia, estrutural. Así a exposición de motivos do Real Decreto-
lei 8/2020, de 17 de marzo indica:
“La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a 
una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a 
la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La economía se está viendo 
afectada por diversos canales, atendiendo a la evolución temporal y 
geográfica del brote de COVID-19, pudiendo distinguirse algunos factores:
En primer lugar, una afección inicial concentrada en China, con impacto 
sobre las cadenas de valor global, procedente de la reducción de plantillas 
y la capacidad de producción en uno de los principales centros logísticos de 
carácter internacional, localizado en la provincia de Hubei, en China.
La extensión a otros países ha acentuado las dificultades en las cadenas de 
suministros y afectado también a la demanda de exportaciones, 
especialmente en el sector turístico, así como a las decisiones de inversión 
de los agentes en un entorno de elevada incertidumbre.
Más allá de la caída de demanda externa, las medidas de contención tienen 
un impacto directo sobre la demanda y la actividad económica doméstica. 
El cierre de los colegios, la suspensión de actos públicos, y la prohibición 
de vuelos u otros transportes tienen un impacto directo sobre la demanda, 
de nuevo principalmente en el sector de turismo y servicios conexos, 
transporte, educación y cultura.
El necesario refuerzo en las medidas de contención resulta en la disrupción 
temporal y generalizada de la actividad económica, acentuado en un 
contexto de alta volatilidad de los mercados financieros. Ante la situación 
de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno 
adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. La contención de la progresión de la 
enfermedad supone limitaciones temporales a la libre circulación junto con 
la reducción de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y 
contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación conjunta 
de demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas 
de las empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en 
problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas 
urgentes de estabilización.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en 
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proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el 
impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo 
antes posible un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19 
supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía española 
cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. 
En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto 
social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación 
sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios 
y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o 
estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción 
como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al 
desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores 
temporales y los autónomos.(…)
En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha 
supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias 
por las autoridades de salud pública, dentro del actual escenario de 
contención reforzada, coordinadas en el marco del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, junto con las adoptadas por 
otros países, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en 
particular sobre determinadas empresas y sectores de la economía 
española, así como sobre los ciudadanos de las zonas afectadas(…).
En el contexto actual, el presente real decreto-ley amplía las medidas ya 
tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, 
con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado 
más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las 
familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.
En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están 
orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los 
trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la 
continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y 
tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.
En efecto, más allá de las medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y 
familias afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar 
medidas que proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal 
de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y 
reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados.
En las próximas semanas muchas empresas se van a enfrentar a 
importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, 
procedentes tanto de una menor demanda como de la interrupción de la 
producción, por ejemplo, por falta de suministros o por rescisión de 
determinados contratos. Se hace por tanto indispensable adoptar 
determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y 
evitar la salida del mercado de empresas solventes afectadas negativamente 
por esta situación transitoria y excepcional.(…)”
Entendendo que esta urxencia alcanza como non pode ser doutra maneira ao 
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exercicio lexítimo de competencias dos Concellos que poidan axudar a 
paliar as consecuencias económicas e sociais derivadas da situación de 
emerxencia sanitaria na que nos atopamos.
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o 
debate do asunto, proponse adoptar o seguinte acordo:
De acordo co disposto no artigo 177.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 
do 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais corresponde a esta Presidencia ordenar a incoación de 
expedientes de suplementos de crédito e créditos extraordinarios cando se 
manifesten as circunstancias reguladas no citado artigo.
Así en desenvolvemento e execución do Orzamento Municipal para o ano 
2020 apreciouse a insuficiencia de crédito previsto no estado de gastos para 
afrontar o seguinte gasto que non poden demorarse ata o seguinte exercicio: 
 Subvención Nominativa ao Centro Comercial Aberto para 
promoción e difusión da actividade turística.

O importe previsto nos orzamentos iniciais para 2020 ascende a 
18.900,00 euros na aplicación orzamentaria 431.48900 sendo necesaria e 
non demorable a ampliación desta dotación a fin de fomentar programas 
e/ou accións da entidade beneficiaria que estean centradas en promover e 
potenciar a dinamización turística, o desenvolvemento económico e as 
relacións entre os comerciantes e os consumidores, en aras dunha maior 
participación e desenvolvemento económico da cidade.
De acordo co disposto na Exposición de Motivos da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeneral de Subvencións, desde a perspectiva administrativa, as 
subvencións son unha técnica de fomento de determinados comportamentos 
considerados de interese xeral e ata un procedemento de colaboración entre 
a administración pública e os particulares para a xestión de actividades de 
interese xeral.
Pola súa banda o artigo 23.1 do Regulamento de Servizos das Corporacións 
Locais, aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955 (RS), establece que as 
corporacións locais poderán conceder subvencións a entidades, organismos 
ou particulares cuxos servizos ou actividades complementen ou suplan os 
atribuídos á competencia local.
O Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro (ROF), no seu artigo 232.1, dispón que o Concello poderá 
subvencionar economicamente ás asociacións para a defensa dos intereses 
xerais ou sectoriais dos veciños, tanto polo que se refire aos seus gastos 
xerais como ás actividades que realicen.
O Municipio, en virtude do disposto no artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril e no artigo, exercerá en todo caso competencias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, entre outras, nas 
seguintes materias: información e promoción da actividade turística de 
interese e ámbito local e Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio 
ambulante.
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O Artigo 5 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, del Turismo de Galicia 
establece como competencias municipal a protección e promoción dos 
recursos turísticos do seu termo municipal.
En todo caso, exercerá competencias nos termos da lexislación do Estado, 
neste sentido, e de conformidade con establecido no artigo 3.3b) da Lei 
5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor 
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración local, este Concello pretende seguir exercendo competencias 
relacionadas coa actividade de fomento establecida en exercicios anteriores 
relacionadas coa dinamización comercial.
Que a ASOC. DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS, PROFESIONAIS 
E AUTÓNOMOS CENTRO COMERCIAL ABERTO O BARCO, é unha 
entidade sen finalidade lucrativa algunha que ten coma fins estatutarios a 
promoción do comercio e de toda a actividade económica relacionada 
directa ou indirectamente con este, dentro do ámbito territorial da 
Asociación, así como a dinamización da actividade empresarial e comercial 
da zona.
Así pretendese a aprobación do presente expediente de suplemento de 
crédito pola cantidade de 31.200,00 euros a financiar dita modificación 
cunha baixa por anulación nas aplicacións orzamentarias 330/48100,  
330/22609, 338/22609, 439/22799, 320/22799, 330/22799 estimándose 
reducibles estas partidas sen prexudicar o funcionamento do respectivo 
servizo dado a imposibilidade de levar a cabo determinadas actividades 
culturais programadas debido á situación de emerxencia sanitaria derivada 
do COVID-19.
Sendo necesario realizar gastos específicos para os que a consignación 
orzamentaria é insuficiente e dado que non é posible demorar os citados 
gastos sen prexuízo dos intereses xerais.
Visto que se fai necesario executar os mencionados gastos, debendo existir 
constancia fidedigna da dispoñibilidade dos recursos previstos para 
financialos, de conformidade co disposto no artigo 173.6 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
De conformidade coa normativa vixente, cando debera facerse algún gasto 
para o que non existe crédito ou sexa insuficiente a dotación prevista no 
Orzamento vixente, a Corporación poderá acordar un crédito extraordinaria 
ou un suplemento de crédito respectivamente. Estas modificacións de 
créditos poderán financiarse co Remanente Líquido de Tesourería dispoñible 
procedente do exercicio anterior, con novos ou maiores ingresos recadados 
sobre os totais previstos no Orzamento corrente, ou ben anulando ou 
minorando o crédito doutras partidas orzamentarias que se estimen 
reducibles sen prexudicar o funcionamento do respectivo servizo. Tamén 
poderán financiarse con recursos procedentes de operacións de crédito cando 
o destino do crédito sexa levar a cabo un investimento.
Logo de ver a Resolución de Alcaldía número 00000470 de 2020 de 27 de 
marzo polo que se declara ao abeiro da Disposición Adicional Terceira do 
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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, na redacción dada polo Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo 
(B.O.E. e data de entrada en vigor do 18 de marzo do 2020), con efectos 
retroactivos ao 18 de marzo do 2020, os seguintes procedementos, esenciais 
para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos 
servizos públicos entre outros: “c) Tramitación dos expedientes de 
concesión de subvencións. Declárase necesario para o interese público 
municipal a tramitación dos expedientes para a concesión de subvencións 
do Concello de acordo co seguinte:
1 Expedientes cuxo prazo de presentación de solicitudes estea rematado con 
anterioridade á declaración do Estado de Alarma. A tramitación do 
expediente realizarase ata a resolución do mesmo e abono da 
correspondente axuda.
2 Expedientes de subvencións nominativas. Ordenarase e instruirase o 
expediente ata a resolución do mesmo e abono da correspondente axuda.
3 Expedientes de concesión de axudas de emerxencia social. Ordenarase e 
instruirase o expediente ata a resolución do mesmo e abono da 
correspondente axuda.
Motívase esta declaración no feito de boa parte do tecido asociativo deste 
Concello depende da obtención de axudas públicas municipais que logo 
benefician a toda a cidadanía no eido da saúde deportiva, no eido da 
cultura e dos servizos sociais. As tramitación das subvencións ás que se 
refire a letra c) son máis que nunca esenciais para o interese público polo 
propio fin e circunstancias sociais que atenden. Non concesión e pago das 
axudas.”
Visto o informe de intervención de 7 de maio de 2020..
Dado que a modificación de crédito ten repercusións noutros documentos 
integrantes do Orzamento para 2020 e no Plan Estratéxico de Subvencións, 
proponse así mesmo a modificación dos mesmos co obxecto de que se 
adapten ao acordo proposto. 
Considerando suficiente motivada a tramitación do procedementos de 
acordo coa D.A. 3ª. 4 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que 
se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 e co fin de contribuír a paliar os efectos da crise 
sanitaria, á vista do anterior  PROPOÑO AO PLENO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Expediente de modificación de crédito 
por suplemento de crédito conforme o art. 177 del Real Decreto Lexislativo 
de 5 de Marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 
Reguladora das Facendas Locais (TRLRHL) e 37.1 del RD 500/90, segundo 
a proposta presentada cuxo detalle se transcribe:
BAIXA IMPORTE (€) ALTA IMPORTE (€) 
330/48100 PREMIOS 
Y BECAS

1.250,00 
euros

431-489000 
SUBVENCIÓN 

31.200,00 
euros
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330/22609 OTROS 
GASTOS

338/22609 OTROS 
GASTOS

439/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS.

320/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS.

330/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS. 
CAMPAMENTO 
VERÁN  

10.292,00 
euros

11.268,00 
euros

5.000,00 
euros

2.000,00 
euros

1.390,00 
euros

NOMINATIVA 
CENTRO 
COMERCIAL 
ABERTO 

TOTAL 31.200,00 
euros

TOTAL 31.200,00 
euros

Segundo.- Aprobar inicialmente a Modificación do Anexo de Subvencións 
que acompaña aos Orzamentos para 2020 do Concello do Barco de 
Valdeorras de xeito que o punto 6ª queda redactado como segue:

“6º Con cargo á aplicación 2020-431/48900 que conta cun crédito de 
50.100 €, aboaranse as seguintes subvencións:
Ente Subvencionado Importe máximo Centro Comercial Aberto 50.100 €”

Terceiro.- Aprobar a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións para 
o período 2020-2023 do Concello do Barco de Valdeorras cuxo Anexo I no 
que se refire á Subvención ao Centro Comercial Aberto e o importe total 
quedan redactados como segue:

PART
IDA

ÁREA 
DE 
GAST

BENEFIC
IARIO

MODAL
IDADE

IMPORTE 
ANUAL OBXECTIV
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O OS

……
……
……

……
……
….

..................

.......
…………
……… ………………

..……………
……

431/48
900

Comer
cio 
Interio
r

Persoas 
Xurídicas e 
entidades 
sen ánimo 
de lucro

Subvenci
ón ao 
Centro 
Comercia
l Aberto 50.100,00 € 

Promoción de 
difusión de 

programas e 
actividades 

turísticas

……
…..

……
…….

…………
…….

................

... …………….. .....................
     

TOT
AL

            
363.330,

85 € 

Cuarto.- Aprobar inicialmente a Modificación PLAN DE SUBVENCIÓNS 
PARA O ANO 2020 que acompaña aos Orzamentos para 2020 do Concello 
do Barco de Valdeorras de xeito que  queda redactado como segue:

PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O 
ANO 2020

170/46
100

Medio 
ambiente

Diputaci
ón   

Transferencia 
corrente 
convenio 
canceira

             
13.800,00 

€ 

231/48
000

Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídica
s e 
entidade
s sen 
ánimo 
de lucro F/G

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvencións 
emerxencia 
social, 
vítimas 
violencia, 
subv a 
familias e inst 
sen ánimo de 
lucro

             
52.593,00 

€ 

231/48
900

Servizos 
sociais    

Atencións 
benéficas: 
fondo galego, 

               
8.600,00 

€ 
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pobo 
saharaui, 
becas libros

241/45
200

Fomento de 
emprego FEUGA   

Transferencia
s correntes a 
fundacións da 
Comunidade 
Autónoma 
(Fundación 
Empresa - 
Universidade 
Galega)

             
35.000,00 

€ 

320/45
000 educación

Proba 
selectivi
dades   

Achega do 
Concello 
C.I.U.G. 
proba de 
selectividade

               
6.500,00 

€ 

320/48
900 Educación Anpas   

Outras 
transferencias 
- subvencións  
Anpas

               
4.410,00 

€ 

330/48
100 Culturais    

Premios e 
becas de 
Actividades 
Culturais e 
Festivais

               
7.500,00 

€ 

330/48
900 Culturais    

Subvencións 
a entidades 
culturais

             
13.125,00 

€ 

330/48
900 Culturais

Orfeón 
Valdeorr
és F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención 
ao Orfeón 
Valdeorrés

               
4.200,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportiv
o Barco E/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 

Subvención a 
Club 
Deportivo 
Barco

             
25.200,00 

€ 
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do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportiv
o  
ADAS E/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club 
Deportivo 
ADAS

             
15.000,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Club 
Arco 
Barco EÑ/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

subvención a 
Club 
Deportivo 
Arco Barco

               
5.000,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude    

Subvencións 
Clubes 
Deportivos

             
74.000,00 

€ 

414/46
100

Medio 
Rural

Consorci
o de 
augas   

Transferencia 
Diputación 
consorcio de 
aguas

             
15.000,00 

€ 

414/46
100

Medio 
Rural

Diputaci
ón   

Transferencia 
Diputación 
tratamento 
contra xeadas 
e mantemento 
de cunetas

               
1.000,00 

€ 
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414/48
900

Medio 
Rural

GDR 
Valdeorr
as F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega ao 
GDR 
Valdeorras

                    
50,00 € 

431/48
900

Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídica
s e 
entidade
s sen 
ánimo 
de lucro F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención 
ao Centro 
Comercial 
Aberto

             
50.100,00 

€ 

439/48
900 Turismo

INORD
E F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

INORDE 
Xeodestino 
12

             
15.929,70 

€ 

439/48
900 Turismo

Asociaci
ón rutas 
do Viño F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 

Achega a 
Asociación 
Rutas do 
Viño

                  
400,00 € 
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de 
Réxime 
Local

439/48
901 Turismo

Asociaci
ón 
camiño 
de 
inverno F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega a 
AsociaciónCa
miño de 
Inverno

                  
700,00 € 

912/48
900

Grupos 
políticos 
municipais

Órganos 
de 
Goberno H

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Asignación a 
grupos 
políticos 
municipais 
para gastos 
que non sexan 
de persoal ou 
de 
investimento

               
5.223,15 

€ 

941/48
900

Administrac
ións 
Públicas

Eixo 
Atlántic
o

A/B/
C/D/
E e H

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulad
ora das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega 
Convenio 
"Eixo 
Atlántico" 
cota anual do 
Concello

             
10.000,00 

€ 
       

TOTAL

                       
363.330,8

5 € 

Quinto.- Someter a información pública o expediente de conformidade co 
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art. 177.2 en relación co art. 169 del TRLRFL. En caso de non presentarse 
reclamacións se considerará definitivamente aprobado.

Sexto. Dar conta á Comisión Especial de Contas na próxima sesión que 
celebre de acordo co art. 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

Di o señor Alcalde que de seguido procédese ao debate da emenda de 
adición á presente Moción que foi presentada polo señor García Yáñez, 
concelleiro de Riada Cidadá.

Di o señor García Yáñez que pensa que non todos os comercios e bares 
están integrados no Centro Comercial Abertos, que lle parece correcto que 
haxa un incremento na subvención no sentido que propón o alcalde pero que 
hai que concretar con medidas municipais exclusivas dedicadas ao 
comercio, hostaleira e aos pequenos  negocios que están sufrindo o peche 
dos mesmos e as correspondentes perdas, e previamente quere preguntarlle 
ao señor alcalde se o Centro Comercial Aberto lle remitiu a carta ao 
Concello ou ao alcalde.

Di o señor Alcalde que ía remitida ao Concello, dirixida ao Alcalde, que é 
como se fan as cousas.

Di o señor García Yáñez que a el non lla transmitiu o Alcalde nin cre que 
aos demais Grupos tampouco, que é un problema de funcionamento porque 
así se sabe do que se está a falar, que si as cartas van dirixidas ao Concello 
tamén van ao conxunto das forzas políticas que deciden a xestión do 
Concello que, como xa indicou antes, non todos os establecementos se 
integran nesa asociación e tamén eles tiveron que pechar, que vai votar a 
favor dos puntos que se propón na moción, pero que lle gustaría concretar as 
futuras fases que ten que facer o Concello para favorecer a estes sectores 
concretos, a estes pequenos empresarios e que isto se plasma non a través 
dunha subvención global senón favorecendo a esa xente e dende o Concello 
a única fórmula é descontar unha parte dos impostos municipais, aínda que 
iso é moi complicado porque os impostos están rexidos por ordenanzas 
fiscais e as ordenanzas fiscais solo se poden modificar un ano para facer 
executivas o ano seguinte, por iso quere aclarar que de chegar a un acordo 
no cambio das ordenanzas que cita na emenda, se lle desconte o que se 
propón no ano que ven. 
Polo concelleiro do Grupo Mixto, o señor García Yáñez, dáse lectura á 
emenda presentada que literalmente di:

“Emenda de Riada Cidadá á Moción de Urxencia da Alcaldía presentada o 
sete de maio de 2020.
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Engadir como acordo final (o número 7):
Que se incoe o procedemento para a modificación das ordenanzas fiscais 
que afectan aos establecementos comerciais, con menos de 200 m2 de 
atención ao publico, e a hostalería:
1 Ordenanza da taxa de ocupación de terreos de uso público local con mesas 
e cadeiras con finalidade lucrativa
2 Ordenanza da taxa pola prestación do servizo de depuración de augas 
residuais. 
3 Ordenanza reguladora da taxa por servizo de mercado.
4 Ordenanza das taxas pola prestación do servizo de sumidoiros. 
5 Ordenanza da taxa por tratamento e recollida de residuos sólidos urbanos.
6 Ordenanza do imposto do servizo de abastecemento de auga potable. 
7 Ordenanza que regula a apertura de establecementos comerciais e 
mercantís.
En todas descontar a parte proporcional de pago a partires da instauración do 
Estado de Alarma (15 de marzo) e polo tempo no que permaneceron 
pechados, das ditas taxas por motivo da pandemia do Covid-19.
Se legalmente non fose posible a modificación no período do actual 
exercicio fiscal o Concello debe dotarse do correspondente Plan Normativo 
para aprobar as modificacións antes do 31 de decembre o que permitiría 
executar a rebaixa correspondente durante o exercicio fiscal do próximo ano 
2021.”

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que lle parece que se está solapando unhas 
cousas con outras, que a ela como lle gustan as cousas ordenadas desexaría   
ter no seu poder o expediente da Moción nas reunións de voceiros ou nas 
comisións da semana pasada. Di que están a favor, evidentemente, xa que o 
seu Grupo ten presentada unha Moción no mesmo sentido,  aínda que se fala 
de 50.000€ cando en realidade son 31.200€ porque os 18.800€ xa estaban 
previstos, que tamén lles houbese gustando que a xestión se fixera 
directamente polo Concello, que non é que teñan desconfianza de que o 
Centro Comercial Aberto non vaia a repartir equitativamente o material pero 
como a idea é axudar a todos gustaríalle que fose o Concello.  Di a voceira 
que cre que esta idea debería haber chegado antes pois é verdade, e o seu 
Grupo o pide  na súa Moción e o manteñen,  que todos os hostaleiros e 
comerciantes están extremadamente prexudicados pola situación por ter que 
pechar, pero tamén é certo que os pequenos comercios mantivéronse abertos 
porque eran moi necesarios a todos e que lles houbera gustado que ese 
comercio dispuxera dunha pequena axuda en material por parte do Concello. 
Di a concelleira que lle alegrou escoitar que o Alcalde defendera que o 
superávit municipal fose xestionado dende as Administracións Locais, é 
dicir, que cada Concello xestione o seu, que se escoitaban cousas nese 
sentido que preocupaban, e que en canto ao gasto que fixo de 26.000€ lles 
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parece ben pois non é unha cantidade desorbitada e que o Concello se pode 
permitir. Remata dicindo a señora Aguado García que todo o que sexa 
axudar ao comercio e aos veciños o seu grupo está a favor.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen di que sae na prensa que a contía económica para incrementar 
as axudas ao Centro Comercial Aberto sae das actividades que se cancelaron 
na concellería de Cultura, e que a el lle gustaría que o sector cultural non 
sexa sempre o gran sacrificado, que se reprogramasen todos aqueles actos 
non ligados a datas ou conmemoracións escritas de calendario para que se 
manteñan ao máximo os compromisos de contratación de apoio ao sector, 
que é un  sector moi sacrificado que ten moitos problemas e onde tamén hai 
autónomos e tamén hai empregados.

Di o señor Alcalde que efectivamente sácase do departamento de Cultura, 
non porque non se lle preste atención á Cultura senón porque son 
actividades que non se van a facer como os Maios, as do Día das Letras 
Galegas, as festas de Santa Rita, e outras.

Fai uso da palabra a Concelleira delegada de Cultura, a señora Pizcueta 
Barreiro, para dicir que o único que se fixo foi minorizar aquelas partidas 
que xa se revocaron, como por exemplo as Xornadas de Folclore, que a 
Deputación xa comunicou que non se van a realizar, que todo o que é a 
programación teatral estase reprogramando  e tamén aquelas actividades que 
ó mellor teñen certo interese e que interesa levalas a cabo pois se farán en 
canto se poida intentando adaptar o formato que permita levalas a cabo, pero 
que por suposto en todo momento se pensou en soamente minorizar as 
cantidades daquelas actividades que irremediablemente non se van poder 
facer. 

Di o señor Alcalde que primeiramente vaise a votar a admisión da emenda 
presentada polo concelleiro señor García Yáñez e despois a Moción, e tamén 
quere sinalar que cre recordar que na reunión de voceiros do pasado luns 
falou do escrito remitido polo Centro Comarcal Aberto. 

Sometida a votación a emenda á Moción da Alcaldía presentada polo 
concelleiro señor García Yáñez é admitida por unanimidade dos dezasete 
edís asistentes á sesión, engadíndose no acordo final da Moción un punto 
número 7.   

Di a señora Aguado García que quere facer un matiz, que o señor alcalde 
falou que co diñeiro que se lle vai a conceder ao Centro Comercial Aberto 
vanse a facer actividades de promoción e que entende que esa promoción 
tamén abarcará a todos os afectados.
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Di o señor Alcalde que si, que cando se fai  unha actividade de promoción 
do comercio ou de calquera cousa a xente despois vai comprar onde lle peta, 
que esas actividades benefician ao conxunto da poboación.

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

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Expediente de modificación de 
crédito por suplemento de crédito conforme o art. 177 del Real Decreto 
Lexislativo de 5 de Marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei 
39/88 Reguladora das Facendas Locais (TRLRHL) e 37.1 del RD 
500/90, segundo a proposta presentada cuxo detalle se transcribe:

BAIXA IMPORTE 
(€)

ALTA IMPORTE 
(€) 

330/48100 PREMIOS 
Y BECAS

330/22609 OTROS 
GASTOS

338/22609 OTROS 
GASTOS

439/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS 
EMPRESAS.

320/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS 
EMPRESAS.

330/22799 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS 
EMPRESAS. 
CAMPAMENTO 
VERÁN  

1.250,00 
euros

10.292,00 
euros

11.268,00 
euros

5.000,00 
euros

2.000,00 
euros

1.390,00 
euros

431-489000 
SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA 
CENTRO 
COMERCIAL 
ABERTO 

31.200,00 
euros

TOTAL 31.200,00 
euros

TOTAL 31.200,00 
euros
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Segundo.- Aprobar inicialmente a Modificación do Anexo de 
Subvencións que acompaña aos Orzamentos para 2020 do Concello do 
Barco de Valdeorras de xeito que o punto 6ª queda redactado como 
segue:

“6º Con cargo á aplicación 2020-431/48900 que conta cun crédito de 
50.100 €, aboaranse as seguintes subvencións:
Ente Subvencionado Importe máximo Centro Comercial Aberto 50.100 €”

Terceiro.- Aprobar a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións 
para o período 2020-2023 do Concello do Barco de Valdeorras cuxo 
Anexo I no que se refire á Subvención ao Centro Comercial Aberto e o 
importe total quedan redactados como segue:

PART
IDA

ÁREA 
DE 
GAST
O

BENEFIC
IARIO

MODAL
IDADE

IMPORTE 
ANUAL

OBXECTIV
OS

……
……
…

……
……
…

..................

.......
…………
……… ………………

..……………
……

431/48
900

Comer
cio 
Interio
r

Persoas 
Xurídicas 
e 
entidades 
sen ánimo 
de lucro

Subvenci
ón ao 
Centro 
Comercia
l Aberto 50.100,00 € 

Promoción de 
difusión de 

programas e 
actividades 

turísticas

……
…..

……
…….

…………
…….

................

... …………….. .....................
     

TOT
AL

            
363.330,

85 € 

Cuarto.- Aprobar inicialmente a Modificación PLAN DE 
SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2020 que acompaña aos Orzamentos 
para 2020 do Concello do Barco de Valdeorras de xeito que  queda 
redactado como segue:
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PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O 
ANO 2020

170/46
100

Medio 
ambiente

Diputac
ión   

Transferenci
a corrente 
convenio 
canceira

             
13.800,00 

€ 

231/48
000

Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídic
as e 
entidad
es sen 
ánimo 
de lucro F/G

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvencións 
emerxencia 
social, 
vítimas 
violencia, 
subv a 
familias e 
inst sen 
ánimo de 
lucro

             
52.593,00 

€ 

231/48
900

Servizos 
sociais    

Atencións 
benéficas: 
fondo galego, 
pobo 
saharaui, 
becas libros

               
8.600,00 

€ 

241/45
200

Fomento 
de emprego FEUGA   

Transferenci
as correntes 
a fundacións 
da 
Comunidade 
Autónoma 
(Fundación 
Empresa - 
Universidade 
Galega)

             
35.000,00 

€ 

320/45
000 educación

Proba 
selectivi
dades   

Achega do 
Concello 
C.I.U.G. 
proba de 
selectividade

               
6.500,00 

€ 

320/48
900 Educación Anpas   

Outras 
transferencia
s - 
subvencións  

               
4.410,00 

€ 
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Anpas

330/48
100 Culturais    

Premios e 
becas de 
Actividades 
Culturais e 
Festivais

               
7.500,00 

€ 

330/48
900 Culturais    

Subvencións 
a entidades 
culturais

             
13.125,00 

€ 

330/48
900 Culturais

Orfeón 
Valdeor
rés F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención 
ao Orfeón 
Valdeorrés

               
4.200,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deporti
vo 
Barco E/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club 
Deportivo 
Barco

             
25.200,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deporti
vo  
ADAS E/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 

Subvención a 
Club 
Deportivo 
ADAS

             
15.000,00 

€ 
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Bases 
de 
Réxime 
Local

340/48
900

Deportes e 
Xuventude

Club 
Arco 
Barco EÑ/F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

subvención a 
Club 
Deportivo 
Arco Barco

               
5.000,00 

€ 

340/48
900

Deportes e 
Xuventude    

Subvencións 
Clubes 
Deportivos

             
74.000,00 

€ 

414/46
100

Medio 
Rural

Consorc
io de 
augas   

Transferenci
a Diputación 
consorcio de 
aguas

             
15.000,00 

€ 

414/46
100

Medio 
Rural

Diputac
ión   

Transferenci
a Diputación 
tratamento 
contra 
xeadas e 
mantemento 
de cunetas

               
1.000,00 

€ 

414/48
900

Medio 
Rural

GDR 
Valdeor
ras F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega ao 
GDR 
Valdeorras

                    
50,00 € 
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431/48
900

Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídic
as e 
entidad
es sen 
ánimo 
de lucro F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Subvención 
ao Centro 
Comercial 
Aberto

             
50.100,00 

€ 

439/48
900 Turismo

INORD
E F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

INORDE 
Xeodestino 
12

             
15.929,70 

€ 

439/48
900 Turismo

Asociaci
ón rutas 
do Viño F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega a 
Asociación 
Rutas do 
Viño

                  
400,00 € 

439/48
901 Turismo

Asociaci
ón 
camiño 
de 
inverno F

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 

Achega a 
AsociaciónC
amiño de 
Inverno

                  
700,00 € 
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Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

912/48
900

Grupos 
políticos 
municipais

Órgano
s de 
Gobern
o H

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Asignación a 
grupos 
políticos 
municipais 
para gastos 
que non 
sexan de 
persoal ou de 
investimento

               
5.223,15 

€ 

941/48
900

Administra
cións 
Públicas

Eixo 
Atlántic
o

A/B/
C/D/
E e 
H

Artigo 
25.2l) 
da Lei 
7/1985 
do 2 de 
abril 
Regula
dora 
das 
Bases 
de 
Réxime 
Local

Achega 
Convenio 
"Eixo 
Atlántico" 
cota anual do 
Concello

             
10.000,00 

€ 
       

TOTAL

                       
363.330,8

5 € 

Quinto.- Someter a información pública o expediente de conformidade 
co art. 177.2 en relación co art. 169 del TRLRFL. En caso de non 
presentarse reclamacións se considerará definitivamente aprobado.

Sexto.- Dar conta á Comisión Especial de Contas na próxima sesión que 
celebre de acordo co art. 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
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Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Sétimo.- Que se incoe o procedemento para a modificación das 
ordenanzas fiscais que afectan aos establecementos comerciais, con 
menos de 200 m2 de atención ao publico, e a hostalería:
1 Ordenanza da taxa de ocupación de terreos de uso público local con 
mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
2 Ordenanza da taxa pola prestación do servizo de depuración de augas 
residuais. 
3 Ordenanza reguladora da taxa por servizo de mercado.
4 Ordenanza das taxas pola prestación do servizo de sumidoiros. 
5 Ordenanza da taxa por tratamento e recollida de residuos sólidos 
urbanos.
6 Ordenanza do imposto do servizo de abastecemento de auga potable. 
7 Ordenanza que regula a apertura de establecementos comerciais e 
mercantís.
En todas descontar a parte proporcional de pago a partires da 
instauración do Estado de Alarma (15 de marzo) e polo tempo no que 
permaneceron pechados, das ditas taxas por motivo da pandemia do 
Covid-19.
Se legalmente non fose posible a modificación no período do actual 
exercicio fiscal o Concello debe dotarse do correspondente Plan 
Normativo para aprobar as modificacións antes do 31 de decembre o 
que permitiría executar a rebaixa correspondente durante o exercicio 
fiscal do próximo ano 2021.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local de 30 de 
xaneiro, 6 de febreiro e 13 de marzo do 2020.

A Presidencia dá conta as actas da Xunta de Goberno Local de 30 de 
xaneiro, 6 de febreiro e 13 de marzo do 2020.

2º Dación de contas das resolucións contrarias a reparos formulados:
Resolucións número 932, 1200, 1423, 1430, 1445 do ano 2019 e 5, 10, 70, 
71, 157, 309, 320, 452, 456, 459, 468, 471, 481, 496, 502 e 511 do ano 
2020.

A Presidencia dá conta do levantamento do reparo das Resolucións números  
932, 1200, 1423, 1430, 1445 do ano 2019 e 5, 10, 70, 71, 157, 309, 320, 
452, 456, 459, 468, 471, 481, 496, 502 e 511 do ano 2020.
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3º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 151 de 3 
de febrero do 2020 ata a 526 do 28 de abril do 2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende a núm. 
151 de 3 de febrero do 2020 ata a 526 do 28 de abril do 2020. 

4º Dación de conta da liquidación do orzamento xeral municipal do 
exercicio 2019 (2020 ECO 000000023).

Dáse conta pola Presidencia da resolución da Alcaldía número 363 de data 5 
de marzo de 2020 pola que se aproba a liquidación do orzamento xeral do 
ano 2019.
Di o señor Alcalde que incluso na propia Moción que se presentou hoxe 
faise referencia a uns erros que a Interventora detectou analizando o 
orzamento municipal do ano pasado, que foi un erro nunha suma feita nos 
Capítulos e iso produciría un desequilibrio pois parece que hai menos gastos 
dos que realmente hai, que o certo é que hai un superávit de 6.200.000€ e 
que desa cantidade lévanse gastados máis de millón e medio, polo que 
quedan aproximadamente 4.500.000€. Di o señor Alcalde que aprobouse fai 
tres anos un proxecto de investimentos para tres anos (2018-2020), e vaise a 
levar a Comisión de Obras un proxecto de investimentos (2021-2023), que 
estaba practicamente rematado antes do estado de alarma, e que está 
disposto a consensuar ese proxecto de investimentos e despois se verá se o 
deixan levar a cabo ou non, que cre que este país levántase con actividade 
económica e os concellos teñen posibilidades de facer actividade económica, 
pero se o que se incorpora vai a hipotecar o orzamento do ano que ven non 
se pode, que senón cambian a lexislación actual practicamente é inviable. 

Toma  a palabra o Sr. García Yáñez para indicar que desa cantidade que 
queda de superávit poderíase financiar as modificacións regulamentarias que 
se pediu na anterior Moción para favorecer ao comercio local, que o señor 
Alcalde pide que se modifique a Lei e que iso está nas súas mans pois quen 
goberna é o partido do señor alcalde, que a lexislación se pode modificar 
nese sentido, en gastar para potenciar a economía social co propio superávit 
que teñen os Concellos, que cre que está ben a liquidación do orzamento 
pero que o que lle preocupa é que neste Concello estase a acumular unha 
serie de papeis que é posible abarcalos, que propón que se fagan os informes 
técnicos que sexan pero que veñan resumidos para que os concelleiros teñan 
tempo de velos todos porque senón é imposible, que o Pleno de hoxe leva 
mínimo tres días para preparalo pois para ler os informes se precisa dous 
días.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000282DB00I3C0R3J8H0H6

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  27/05/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  27/05/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/05/2020 21:38:52

DOCUMENTO: 20200164571

Fecha: 27/05/2020

Hora: 21:38



52

5º Moción de carácter político presentada polo concelleiro do Grupo 
Mixto Municipal Félix  García Yáñez relativo a crise sanitaria xerada 
polo Covid-19.

Polo concelleiro do Grupo Mixto, o señor García Yáñez, dáse lectura á 
moción presenta que literalmente di:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O actual contexto do estado de alarma e da alerta sanitaria que estamos a 
vivir debido ao COVID-19, trouxo consigo graves consecuencias para as 
nosas maiores. En Galicia segundo o Sergas a data do 27 de abril, inicio da 
fase de descofinamento, levamos 540 falecidos. De eles 128 producíronse no 
interior das Residencias xeriátricas aínda que outros 117 anciáns máis foran 
desviados no último instante aos centros hospitalarios para morrer nas 
UCIS. É dicir as residencias da terceira idade en Galicia foron centros de 
extensión da enfermidade, e as mortes alí provocadas representan o 45,7% 
do total da comunidade autónoma. Pero mentres nas residencias de 
titularidade pública só tres usuarios morreron, o 0,55%, nas de xestión 
privada morreron 126, o 23,33% do total dos decesos galegos.
A pandemia levouse a 22 maiores do centro DomusVi de San Lázaro, 20 no 
DomusVi de Cangas, 21 máis na residencia da Nosa Señora da Esperanza, 
12 no DomusVi do vigués barrio de Barreiro, e 5 no Molledo de Vigo. 
Amais 9 no Portazgo da Coruña, 1 no Fogar Bellolar, 1 na residencia do 
Castro Caldelas, 7 no Remanso Claudina-Somoza da Coruña, 7 no Caesar A 
Zapateira da Coruña, 1 na san Carlos de Celanova, dous na Divino Maestro 
de Ourense, tres na de San Pedro de Crecente, e tres na As Fragas de 
Pontedeume. Para completar con 1 na residencia de Bande, 1 na de Foz, 3 na 
DomusVi Concepción Arenal da Coruña, 1 DomusVi Malogrando da 
Coruña,1 na Fundación José Otero de Santiago, e 16 da Nosa Señora de 
Fátima do Barco de Valdeorras.
Moitas vítimas, unha só xa é excesiva, que por outra parte non nos poden 
facer esquecer os danos colaterais producidos nestes centros: máis de mil 
contaxios de traballadores, persoal sanitario e internos-usuarios. Datos que 
poñen manifesto una triste realidade: o modelo de xestión privada dos 
coidados na nosa comunidade é un problema a resolver. Situación 
xeneralizada no Estado e que levou a fiscalía a abrir investigacións penais en 
86 residencias nas que houbo mortes polo COVID-19. Porque en Galicia das 
21.179 prazas nos centros de maiores o 77,2% son xestionadas por empresas 
privadas. Un modelo privatizador que é un dos eixos de política social da 
Xunta. Os datos non poden ser máis claros. Se no 1991 había 14 centros de 
anciáns da propia administración autonómica e 2 centros privados, no ano 
2020 eran 67 xestionados pola Xunta, o 18,05%, fronte aos 288 de iniciativa 
privada, o 77,62% do total (371).
Dende o ano 2008 Núñez Feijóo e os seus gobernos recortaron os 
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orzamentos dedicados a atención socio-sanitaria. Dispuxo a colaboración 
Pública-Privada, e entregou a asistencia aos maiores ao capital privado coa 
intención de facer entrar as residencias no mundo dos negocios. Detrás 
estaba o principio de rendibilidade económica, fronte a labor social, o que 
acabou determinando a vida destes centros. E por iso reséntese a eficacia e o 
bo servizo. O estrés ao que o COVID-19 someteu ao sistema asistencial 
puxo de manifesto a flexibilidade coa que operaban estas empresas. Pouco 
persoal así como deficiente formación e situación xeneralizada de 
precariedade na contratación, esixencias laborais abusivas, material escaso 
como neste caso EPIs que evitasen contaxios.
Serva de exemplo, porque é o mais próximo a veciñanza, a residencia que 
atende a moitos veciños do noso Concello: Nosa Señora de Fátima en 
Calabagueiros.
Dende o comezo da pandemia quedáronse sen apenas traballadores debido 
ás baixas e o estrés ao que estiveron sometidos. Ante o deterioro da 
situación residencial nun primeiro momento o Concello tivo que facilitarlle 
de urxencia catro alumnas do corsiño que se estaba realizando para cubrir 
prazas no servizo municipal de Asistencia Domiciliaria. Pero non chegou, e 
o 11 de abril a Xunta acabouna intervindo e xestionando cando o nivel de 
contaxios xa era de 18 casos entre os traballadores, e 61 casos entre os 99 
residentes maiores dos que morreron 16 (La Voz de Galicia, 29/4/2020).
Residencia barquense que arrastra un historial de problemas. No ano 2009 o 
presidente da Fundación que a xestiona fora destituído polo xulgado e 
nomeado un administrador xudicial a raíz dunha denuncia por 
irregularidades coa Seguridade Social. Finalmente ao cabo de varios meses a 
Fundación recuperou a totalidade das competencias. No referido a atención 
dos maiores no verán do 2016 familiares que tiñan residentes queixáronse da 
falla de limpeza do centro e do trato que recibían os internados. Entre outras 
accións denunciaron a situación ante a inspección da administración 
autonómica e recolleron firmas que entregaron ao Concello sendo motivo de 
debate en dous plenos municipais.
Por outra parte todos somos conscientes que Galicia forma parte das 
comunidades autónomas nas que as condicións de risco están máis 
atenuadas: parece que ata o de agora a dispersión poboacional e o clima 
dificultan a diseminación viral. Así a incidencia do COVID-19 
porcentualmente é menor. Máis non debemos resignarnos. Cada morte, cada 
enfermo é una derrota do conxunto da sociedade que non soubo prever a 
infección nin atallala.

(Nestes intres abandona a sesión a concelleira señora Domínguez 
Rodríguez).

Dende o Concello tentamos procurar o benestar dos nosos maiores. As 
medidas profilácticas impulsadas: desinfección de rúas, compra de 
distribución de mascarillas, guantes, mamparas, etc. van na dirección de 
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intentar salvar vidas revertendo a situación na que se atopan os veciños. 
Máis as residencias da terceira idade en Galicia, na súa maioría en mans 
privadas, non poden quedar ao marxe. Por todo isto dende Riada Cidadá 
propoñemos ao Pleno do Concello a aprobación dos seguintes
ACORDOS:
- Dotar ás residencias de maiores, e outros centros asociados, de persoal 
cualificado a través das listas de contratación do SERGAS ou outras vías 
que sexan precisas xa aprobadas anteriormente na resolución conxunta do 
23 de marzo entre a dirección do SERGAS e a consellería de Función 
Pública de Galicia.
- Crear un protocolo de habitabilidade e asistencia protocolaria e de suplir as 
necesidades de alimento, fármacos e hixiene para persoas sen fogar que 
estean hospitalizadas polo Covid-19 e que sexan dadas de alta.
- Reforzar os servizos de Saúde Pública, epidemioloxía e loita contra as 
infeccións con persoal suficientemente cualificado.
- Garantir a seguridade e os equipamentos de todos os traballadores 
sanitarios.
- Manter abertos e a pleno funcionamento os Centros de Saúde para seguir 
atendendo aos pacientes e informar das medidas de contención da epidemia. 
Os traballadores sanitarios dos Centros de Saúde non deben realizar 
actividades hospitalarias.
- Facer chegar estes acordos ao Sergas e a consellería de Sanidade da Xunta 
de Galicia.”

Reincorpórase  a sesión a concelleira señora Domínguez Rodríguez.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o señor Vilasánchez 
Feijóo, quen di que está de acordo con todo o que dixo o concelleiro García 
Yáñez, que moitas das cousas se saen do ámbito municipal e que apoia a 
moción.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do P.P., o señor 
González Rodríguez, quen di que a Xunta realizou desde o primeiro 
momento un seguimento moi estreito e continuado da situación en todas as 
residencias de maiores de Galicia, por tratarse dun colectivo especialmente 
vulnerable ante posibles contaxios por COVID-19, e que foi abrindo camiño 
a nivel nacional con varias decisións e así realizou un protocolo de actuación 
o 13 de marzo,  dez días antes de que o Goberno central publicase os seus 
criterios a nivel nacional, que se foi actualizando e reforzando e  puxo en 
marcha, o 25 de marzo, as primeiras residencias integradas  para o mellor 
tratamento dos maiores portadores de COVID-19, que se fixo varios días 
antes aquí que Aragón, o País Vasco ou a Comunidade Valenciana, é dicir, 
que a Xunta foi poñendo en marcha diferentes medidas segundo avanzaba a 
emerxencia sanitaria. Di o concelleiro que todos os centros residenciais de 
maiores -sexan públicos ou privados- están baixo a tutela da autoridade 
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sanitaria, cun control permanente das respectivas áreas sanitarias e que a 
Xunta interveu en total cinco residencias ata o momento ao identificar un 
elevado número de positivos, o que demostra que, sempre que os criterios 
sanitarios así o recomendan, o Goberno galego actúa de inmediato. Di que 
en relación co centro residencial Nuestra Señora de Fátima, a inspección 
sanitaria acudiu alí o 11 de abril constatando a necesidade dun reforzo de 
persoal debido ao elevado número de contaxios, que despois de rematar o 
informe interveuse a residencia e reforzouse o persoal de enfermería con 5 
enfermeiras e o persoal coidador e de limpeza con 15 auxiliares e 3 
camareiras-limpadoras, e dende ese momento, un empregado público púxose 
á fronte da residencia para coordinar toda a actividade asistencial, de acordo 
sempre coas indicacións da autoridade sanitaria, que no momento en que se 
interveu o centro residencial había 61 usuarios positivos, 15 falecidos e 18 
traballadores positivos e na actualidade hai 10 usuarios positivos, 15 
falecidos e 7 traballadores positivos. Di o señor González Rodríguez que hai 
que deixar claro que as residencias privadas son empresas, polo que a 
xestión das súas contratacións son de libre elección. En relación co segundo 
punto da Moción o concelleiro afirma que estarían de acordo, que eles xa se 
preocuparan nunha Xunta de Voceiros pero que a resposta foi que non había 
ninguén dese colectivo. Respecto do terceiro punto afirma o concelleiro que 
lle dá a sensación que se critica a un sector que estivo en primeira liña 
loitando pois di que queren persoal suficientemente cualificado, que quere 
recordar que a carencia mais grande que houbo nesta crise sanitaria foi os 
EPIS que necesitaron e que apenas chegaron do goberno central. Di o 
concelleiro que respecto ao punto cuarto da moción que dende o primeiro 
momento a Xunta tomou medidas adquirindo material para afrontar a crise 
sanitaria, que xa o 5 de marzo chegaron aos hospitais os primeiros 
equipamentos ante posibles casos de coronavirus e que o día 24 de abril 
investiu preto de tres millóns de euros en material para profesionais e 
doentes así como en test de detención do virus, que tamén fixo 
investimentos posteriores en case dous millóns e medio de euros. Sobre o 
punto quinto da moción o concelleiro di que os Centros de Saúde están 
abertos e manteñen a súa actividade primando por seguridade as consultas 
non presenciais co obxectivo de diminuír as concentracións de persoas nas 
salas de espera, ao mesmo tempo que promoven a atención domiciliaria 
como a plataforma de teleasistencia TELEA. Remata dicindo o señor 
González Rodríguez que recomendaría que estes acordos se lles enviaran ao 
Goberno Central, que ten asumidas todas as competencias no estado de 
alarma, en especial o ministro de Sanidade, o sr. Illa,  e o ministro de 
dereitos sociais, o sr. Iglesias, que a dia de hoxe non ten proposta ningunha 
medida para as residencias de maiores.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen di que en primeiro lugar quería felicitar a todo o 
persoal das residencias de Galicia que se están deixando a pel e sobre todo a 
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saúde cumprindo coa súa obriga, que non é outra que atender aos maiores 
residentes, que, tamén aínda que xa se fixo constancia ao inicio da sesión, 
quere reiterar o pésame a todas as familias que perderon algún familiar e 
moitos sen poder despedirse deles nin acompañalos nas súas últimas horas e 
que en varios casos a situación viuse agravada pola desinformación durante 
todo o proceso, e quere que vaia por diante o recoñecemento dos 
concelleiros a todas estas persoas. Di que en Galicia a pandemia de 
momento parece que non se cebou na poboación tanto como noutras 
Comunidades Autónomas, que non é mérito de ninguén, tampouco da Xunta 
de Galicia, que a dispersión da poboación, a menor chegada de persoas 
doutros territorios, menores aglomeracións no transporte público, menos 
actos colectivos, etc., contribuíron a reducir de momento a que o Covid-19 
non fose tan virulento, pero que, sen embargo é triste constatar que a día de 
onte había 581 falecidos e deles 265, é dicir o 45,5%, foron persoas maiores 
e que deses 265 a meirande parte usuarios de residencias que morreron nas 
propias residencias ou nos hospitais. Di que onte saíu nos medios de 
comunicación unha denuncia feita dende a Asociación Galega para a 
Defensa da Sanidade Pública sinalando ao Presidente Feijoo como 
responsable das decisións que influíron nos contaxios nas residencias de 
anciáns, que de acordo cun informe do Consello de Contas de Galicia do ano 
2018 houbo irregularidades na adxudicación de varias residencias e segundo 
ese mesmo informe a Consellería de Política Social non fixo control, aínda 
que houbo denuncias sobre, entre outras, falta de persoal, persoal de 
atención directa sen a titulación esixida, médicos sen estar contratados pola 
Fundación, como pasou nunha residencia de Ourense, e que prestaban 
servicio de voluntarios sen que constara o número de horas. Di o voceiro 
que en varias ocasións foi interpelado o Presidente da Xunta en relación cos 
salarios dos traballadores, os horarios que cumprían, os coeficientes de 
persoal, a calidade da comida, o excesivo número de residentes anciáns 
encamados e mesmo amarrados, etc., etc., e que recentemente o Presidente 
da Sociedade Galega de Xerontoloxía  e Xeriatría, Miguel Angel Vázquez, 
denunciaba que manter a persoas maiores contaxiadas en residencias cando 
nos hospitais hai camas libres será estudado no futuro coma a maior 
barbaridade deste século e avisaba ás autoridades sanitarias das 
responsabilidades penais por desatención sanitaria e tamén convidaba ás 
familias dos usuarios de xeriátricos a denunciar por vía penal, o señor 
Vázquez foi cesado pola Xunta de Galicia fai uns días. o concelleiro destaca 
que uns días atrás a fiscalía admitiu a trámite unha denuncia que acusa ao 
Presidente da Xunta, varios altos cargos e a Directora dunha residencia de 
Ourense dos delitos de prevaricación, lesións imprudentes e homicidio 
involuntario, que a vista dos feitos parece  que hai unha relación directa 
entre as deficientes condicións previas dalgunhas residencias e a incorrecta 
xestión realizada pola Xunta. Di o señor Alonso Araujo que o modelo de 
residencias de anciáns, en moitos casos xestionados por grandes fondos 
internacionais e que en España son o 25% do total das residencias, ten que 
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mudar e para iso hai que dotar con recursos á sanidade pública, que hai que 
actuar na prevención fronte a futuras pandemias ou ante o repunte da actual, 
que hai que ter unha atención primaria potente e con recursos axeitados a 
maiores dos recursos hospitalarios para os pacientes máis graves. Remata o 
voceiro dicindo que a culpa de que haxa vítimas solo é do virus non é de 
ninguén máis, que hai quen culpa ás residencias e iso é como culpar a un 
vaso de ter auga envelenada e non culpar a quen ten a obriga de retirar o 
vaso.

Co permiso da Presidencia, fai uso da palabra a Secretaría,  para sinalar que 
a Moción presentada é unha Moción de carácter político que non xerará un 
acto administrativo, ou unha resolución que impoña unha obrigación.

Di o señor alcalde que ó final da proposta queda claro que se remita á 
Consellería, que el entende que sería á Consellería de Política Social ou a da 
Sanidade, que iso terá que dicilo o propoñente da Moción.

Pregunta o señor García Yáñez  a que Consellería pertence. 

Di o señor  Vilasánchez Feijóo que as residencias son competencia da 
Consellería de Política Social cando se fala de profesionais e non de 
sanidade.

Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de servizos sociais, 
igualdade e sanidade, o señor Saavedra Cantillana, quen di que segundo pon 
no último parágrafo da acordo, facer chegar ao Sergas e a Consellería de 
Sanidade, el entende que todo o procedemento, a Moción e a exposición de 
motivos teñen que ver máis cos Servizos Sociais que coa Consellería de 
Sanidade, aínda que está implicada polo tema do coronavirus, no que as 
residencias estaban feitas para coidados e transformáronse por necesidade e 
realmente non enfrontaron correctamente como unha atención case 
hospitalaria e que iso levou aos problemas que tiveron algunhas delas. 

Di o señor Alonso Araujo que quería facer un apunte sobre o primeiro 
punto, que xa o dixo na súa intervención o concelleiro do PP, que a 
Corporación non é quen de condicionar a contratación a unha empresa 
privada, que si se refire a todas as residencias públicas e privadas non se 
pode condicionar que as contratacións das privadas se fagan a través do 
Sergas.

Di o señor García Yáñez  que el está a falar das intervidas a raíz do Covid-
19, que pasaron a ser xestionadas polo Sergas.

Di o señor Alcalde que está claro que hai unha Moción, que non se pode 
estar matizando que deben collerse no seu conxunto, que nesta xa se sabe a 
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quen hai que remitila e vótanse como está presentada.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, 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), adopta 
o seguinte acordo:

- Dotar ás residencias de maiores, e outros centros asociados, de persoal 
cualificado a través das listas de contratación do SERGAS ou outras 
vías que sexan precisas xa aprobadas anteriormente na resolución 
conxunta do 23 de marzo entre a dirección do SERGAS e a consellería 
de Función Pública de Galicia.
- Crear un protocolo de habitabilidade e asistencia protocolaria e de 
suplir as necesidades de alimento, fármacos e hixiene para persoas sen 
fogar que estean hospitalizadas polo Covid-19 e que sexan dadas de 
alta.
- Reforzar os servizos de Saúde Pública, epidemioloxía e loita contra as 
infeccións con persoal suficientemente cualificado.
- Garantir a seguridade e os equipamentos de todos os traballadores 
sanitarios.
- Manter abertos e a pleno funcionamento os Centros de Saúde para 
seguir atendendo aos pacientes e informar das medidas de contención 
da epidemia. Os traballadores sanitarios dos Centros de Saúde non 
deben realizar actividades hospitalarias.
- Facer chegar estes acordos ao Sergas e a Consellería de Política Social 
da Xunta de Galicia.

Di o señor Alcalde que a seguinte Moción foi presentada por polo 
concelleiro do  BNG, o señor Vilasánchez Feijóo, relativa a un  tema de 
rebaixa fiscal.

Moción de carácter político presentada polo concelleiro do GRUPO 
MIXTO José Jesús Vilasánchez Feijóo, para a rebaixa do Imposto de 
Vehículos de Tracción Mecánica.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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O día 13 de marzo á media noite entraba en vigor un novo marco legal 
anunciado polo presidente da Xunta de Galiza que limitaba a libre 
circulación das persoas polo territorio galego.
O dia 14 de marzo o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarou o 
estado de
alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada pola 
COVID-19, limitando no seu artigo 7 a liberdade de circulación das persoas, 
e comezando a época de  mais recortes nos dereitos sobre liberdade de 
movementos da historia da democracia.
Neste tempo de confinamento obrigatorio os e as barquenses abandonamos 
as rúas,
e vimos como cese de grande parte da actividade económica e a limitación 
de movementos eliminaba nunha amplísima porcentaxe a cantidade do 
trafico nas nosas estradas. Tamén vimos como as administracións foron 
flexibilizando moitas das obrigas que se lle impoñen á cidadanía adiando 
prazos ou rebaixando algúns impostos e taxas, mais observamos que pese a 
ter impedida a circulación varios meses o imposto de circulación manterase 
na mesma contía que se a circulación estivese permitida sen limitacións os 
doce meses do ano.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación 
municipal a adopción do seguinte ACORDO:
1. Acadar un consenso deste plenario para a rebaixa do Imposto de vehículos 
de tracción mecánica proporcional aos días que dure o Estado de Alarma.
2. Esa rebaixa efectuaríase a todas as persoas que paguen o imposto, sen 
excepción,
no seguinte exercicio de 2021.”

Di o señor Vilasánchez Feijóo que quere facer constancia de que a Lei 
Reguladora das Facendas Locais fixan as cotas mínimas, que non se poden 
rebaixar, en función dos cabalos fiscais dos coches e que tamén as cotas 
mínimas poden ser incrementadas polos Concellos dependendo dun 
coeficiente, que de non acadar a posibilidade da rebaixa proporcional nos 
días de alarma pediría a rebaixa do coeficiente ata o mínimo legal.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que o espírito da súa Moción vai no mesmo 
senso da anterior moción de facilitar e axudar na medida do posible dende o 
Concello a que todos os veciños superen esta situación, que é verdade que 
durante todo este tempo non se puido utilizar os vehículos, aínda que hai un 
matiz de procedemento e é que se a rebaixa é o ano que ven é posible que 
haxa persoas que este ano teñen coche e o ano que ven non o teñan, entón 
pide que se faga de xeito que esas persoas poidan resarcirse, no caso de que 
se aprobe.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
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Sr. Alonso Araujo, quen di que o seu Grupo non vai a apoiar a Moción pois 
é un imposto que neste ano xa hai xente que o abonou e sobre todo porque o 
Imposto de Vehículos no Concello do Barco de Valdeorras, segundo os 
orzamentos deste ano, supón unha cantidade de 736.000€ máis ou menos, 
que 2,5 meses de confinamento, que é ata o que imos agora mesmo, son uns 
150.000€, que no Barco hai un parque de vehículos de pouco máis de 10.000 
vehículos e serían 15€ por vehículo, que é unha cantidade que axude de 
maneira considerable ás familiar. Di que durante este tempo non estivo 
prohibido circular con vehículos, que non é o mesmo cos negocios que 
tiveron que estar pechados porque así estaba estipulado legalmente, que de 
feito moita xente usou o vehículos durante estas datas, con restricións para 
os ocupantes no seu interior pero os vehículos circularon polas rúas do 
Barco, que aparte diso a xente pagou o seu seguro e as compañías non lle 
van a reducir a parte proporcional. Di o voceiro que o máis importante é que 
iso vai producir un desequilibrio no orzamento do ano que ven, que os 
orzamentos redáctanse a partir dun equilibro orzamentario, tantos ingresos e 
tantos gastos, que si se rebaixan en 150.000€ os ingresos hai que rebaixar os 
gastos en 150.000€, e entón a pregunta é de onde se rebaixan. Prosegue o 
concelleiro dicindo que están de acordo co espírito das axudas que hai que 
dar, que de feito así o expuxo o alcalde fai un rato cando se tratou a Moción 
presentada polo seu grupo municipal, que o equipo de Goberno está aberto a 
calquera tipo de modificación que legalmente se poida facer para 
implementar novas axudas que sexan necesarias pero que non poden apoiar 
esta rebaixa que condiciona os orzamentos do ano que ven.

Di o señor Vilasánchez Feijóo que quere entender que 150.000€ fan un 
desequilibrio orzamentario ao Concello do Barco no ano 2021.

Di o señor Alonso Araujo que non é que faga un desequilibrio orzamentario, 
pero que si se baixan os ingresos en 150.000€ hai que baixar os gastos en 
150.000€ e que iso non é tan sinxelo, que se ten que cumprir cunha serie de 
condicionantes que se marcaron no ano 2012.

Di o señor Alcalde que non soamente os 15€ senón que hai uns mínimos que 
non se poden baixar que ó final queda en 5 ou 6€ como moito de media, que 
non é o mesmo o veciño que tivo que pechar o seu establecemento e que 
haberá que axudalo que o veciño que tivo o coche na súa casa, que cando se 
trae unha proposta de baixada de impostos debería vir acompañada dunha 
proposta de baixar gastos, que pedir que se rebaixen os impostos é o fácil 
pero que hai que mirar como están as contas que iso foi o que pasou  cando 
a crise de 2008 que íanse a facer máis cousas con menos impostos e ó final 
fixéronse menos cousas con máis impostos, que ó final hai que cumprir cos 
condicionantes e sobre todo coas encomendas de Bruxelas.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por un voto a favor (do 
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concelleiro  Vilasánchez Feijóo), seis abstencións (dos concelleiros Aguado 
García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez, Melo García e 
García Yáñez) e dez en contra  (dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta 
Barreiro, Alonso Araujo, Dacal Feijóo, Saavedra Cantillana, Urdangaray 
Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida e Álvarez 
Fernández) non aprobou a moción presentada.

Di o señor Alcalde que a última Moción presentada é do Grupo Municipal 
do Partido Popular.

6º Moción de carácter político presentada polo Grupo Municipal 
Popular para a adopción de medidas sociais e económicas en relación 
coa crise do Covid-19

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra á 
voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a Sra. Aguado García quen 
da lectura á Moción presentada, que literalmente di:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El viernes 13 de marzo de 2020 se declaró la situación de emergencia 
sanitaria ante la evolución de la epidemia del Coronavirus COVID-19 por 
parte de la Xunta de Galicia, aunque en nuestra Comunidad no se había 
registrado, hasta esa fecha, ningún fallecido por esta causa.
Ese día, los datos en España eran más preocupantes: ya habían fallecido 120 
personas y el número de contagiados positivos se elevaba a 4.209, motivo 
por el que el Gobierno decretó el estado de alarma, que entró en vigor el 
domingo 15 de marzo.
No es este el momento, ni seguramente, tampoco el lugar para analizar si la 
tardanza en el cierre de fronteras, la autorización de eventos multitudinarios, 
la indecisión en el aislamiento de los territorios con un alto número de 
positivos, el retraso en la compra de material sanitario son los factores que 
explican el alto número de fallecidos en nuestro país, ya más de 25.000. 
Detrás de las cifras hay españoles, algunos han muerto en soledad y otros, 
hasta en soledad, han sido enterrados. Hoy llevamos un lazo negro para 
testimoniarles nuestro pésame. Este grupo municipal quiere testimoniar su 
apoyo y solidaridad a las familias, así como el reconocimiento a todos los 
servicios sociales y de seguridad, a los demás servicios esenciales, a los 
voluntarios y a todos los que han contribuido a paliar los daños de la 
pandemia.
La declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria, 
ha supuesto la suspensión de un gran número de actividades sociales y 
económicas.
Todas las Administraciones debemos trabajar para garantizar la seguridad y 
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la salud de los ciudadanos y para tratar de minimizar el impacto económico 
y social derivado de la crisis.
También nuestro Ayuntamiento, siendo la administración más cercana al 
ciudadano y en función de la disponibilidad presupuestaria, puede prestar la 
mejor atención posible a los colectivos más vulnerables, y más castigados 
por la pandemia con el objetivo de lograr que la recuperación económica y 
social se produzca con la mayor brevedad posible.
Por todo ello, realizamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDOS
1. Mostrar el pesar de esta Corporación a todas las familias de las personas 
fallecidas durante esta pandemia. Por ello, reiteramos la solicitud de que las 
banderas del Ayuntamiento ondeen a media asta en señal de duelo. Así 
como mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a todos los profesionales de 
la salud, de los servicios sociales, de seguridad pública y de los restantes 
servicios esenciales y a todos los voluntarios que están contribuyendo, con 
su labor, a paliar o minimizar los daños causados por el COVID-19.
2. El Ayuntamiento de O Barco aprobará, las siguientes medidas:

-Reforzar las partidas presupuestarias en materia de servicios sociales y 
promoción económica, en las cantidades necesarias, para hacer frente a 
los gastos ocasionados paro el COVID-19. Para ello, tal vez se podrían 
utilizar las partidas previstas para las fiestas y otros eventos que por 
motivo de la pandemia se han visto o se verán suspendidos.
-Refuerzo de la atención, seguimiento y suministro de productos básicos 
a las personas mayores, dependientes o colectivos vulnerables, así como 
ayudas para gastos de alquiler y apoyo a las entidades sociales que 
trabajan con los colectivos económicamente más vulnerables.
-Refuerzo del servicio de limpieza y desinfección de las calles, edificios 
públicos y mobiliario urbano, solicitándose ayuda de la Diputación para 
estas tareas.
-Suspensión del pago de precios, tasas e impuestos a todos los afectados 
por el decreto de cese de actividades empresariales. Entendemos que 
nuestro comercio y hostelería requieren ahora de todo el apoyo que le 
podamos brindar y, si esto no fuera posible, al menos el aplazamiento y 
concesiones de fraccionamiento extraordinarias en el pago.
-Recordamos, en este momento, la moción que presentamos sobre una 
rebaja del IBI que, aunque fue rechazada en su momento, tal vez 
podríamos volver a retomar ya que entendemos que una rebaja en ese 
impuesto aliviaría la presión sobre aquellos ciudadanos, autónomos y 
pequeño comercio que han visto reducidos sus ingresos.
-Agilizar el pago de facturas pendientes a proveedores, especialmente 
autónomos y pymes.
-Impulsar la tramitación de los expedientes administrativos de 
contratación proyectados para este ejercicio, para colaborar a reactivar la 
actividad económica.

3. Para verificar el cumplimento de estas medidas se nombrará una comisión 
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especial de seguimiento.”

Di a señora Aguado García que como xa dixo antes, algunhas das medidas 
propostas xa están tomadas e outras acordáronse en mocións anteriores, pero 
que lle gustaría incidir no punto 3º sobre o nomeamento dunha comisión 
especial de seguimento, que o seu Grupo quere axudar e que esta situación é 
extremadamente grave e toda axuda, por pequena que sexa, é necesaria.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o señor Vilasánchez 
Feijóo, quen di que quere compartir coa voceira o apoio e solidariedade cos 
afectados e afectadas pola COVID-19 e o sentimento de tristura polos 
falecidos e tamén o recoñecemento a todos os sectores da sociedade 
implicados na loita contra esta enfermidade contaxiosa, que esta moción ten 
a abstención asegurada. Que se deduce da exposición de motivos que haberá 
un momento para pedir explicacións  e analizar as causas e factores do alto 
número de falecidos, xa máis de 25.000 mortos, que conte con eles para 
pedir esas explicacións pero que sobre todo conten con eles para solicitar 
análise e a investigación dos mortos na Residencia Nosa Señora de Fátima 
no concello do Barco, que queren saber si os xestores do Sergas coñecían a 
situación previa da Residencia, si esa Residencia tiña pedido axuda aos 
organismos competentes antes de ser intervida e a resposta dos xestores 
deses organismos, si esa Residencia ofreceu as súas instalacións e foi 
rexeitada, si esa Residencia cumpriu os protocolos e condicións esixibles, si 
as actuacións dos e das responsables sanitarias foi axeitada e estiveron a 
altura dos cargos que desempeñan. Di que o que non quere é que tras dunha 
profunda campaña de lavado de imaxe se distorsione a historia ata que a 
realidade desapareza, que conten con eles para preguntar si os recortes e 
destrución do sistema público de saúde e da área sanitaria de Valdeorras 
axudou a  chegar a esa dramática situación, ou para pedir unha investigación 
si a centralización das decisións non foi unha pésima decisión porque 
permitiu espallar o Coronavirus dende un grande foco central cara ó resto do 
estado, que é certo que os virus non entenden de fronteiras e territorios pero 
que os políticos si, que lle da a sensación que agochan na exposición de 
motivos mensaxes sublimiñais e que non lle gusta, que falan de 
soterramentos e mortes en soidade cando nunca se lle oíu expresarse desa 
forma para facer referencia aos que están soterrados nas cunetas e nas fosas 
comúns do estado español, que lle parece literatura ornamental o que están a 
facer. Di o concelleiro que conten con eles para pedir unha investigación que 
impida que esta situación se repita, aínda que ás veces para impedir a 
repetición de circunstancias adversas hai que sacar de onde están aos que 
producen estas circunstancias, sexa un coronavirus ou un político que 
mercantiliza a sanidade pública. Di que apoia as propostas de acordos para 
reforzos de partidas presupostarias para servizos sociais, compartindo a 
preocupación por pequenos autónomos, pymes e tecido empresarial aínda 
que non está seguro si o cidadán normal terá capacidade económica para 
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demandar e sufragar servizos e custos, que tamén lembran a moción para a 
rebaixa do IBI, como di na Moción, pero que lle quere lembrar ao PP a 
oposición ao plan único de colaboración da Deputación de Ourense cos 
Concellos e a súa negativa a acadar unha liña de transporte urbano e 
periurbano que favorecese a mobilidade dos veciños e veciñas do Barco, 
sobre todo anciáns do rural e colectivos vulnerables. Remata o señor 
Vilasánchez Feijóo dicindo que non se vai a opoñer á Moción e que non lle 
fai falta comisión especial de seguimento, pero que van a seguir intentando 
que se investigue esa Residencia.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen di que aínda que na exposición de motivos hai 
cousas que non lles gustan nada, todos os puntos practicamente gardan 
relación coa labor que está a facer o Concello do Barco para paliar dalgún 
xeito os efectos do Covid-19, quizás quitando o que fai referencia a rebaixa 
do IBI aínda que, como pon na Moción que poderíase volver a retomar, 
entón pode quedar aí de momento. Di que con respecto ao punto 3, a 
comisión especial de seguimento,  que cren que a Xunta de Voceiros é a 
máis adecuada para poder facer este seguimento. Di que quere responder ás 
medidas que se propoñen na Moción e que con respecto a 1ª, reforzar as 
partidas presupostarias en materia de servizos sociais, actualmente a 
concellería de Servizos Sociais ten un orzamento que non necesita 
ampliación segundo o que din os técnicos aínda que en caso necesario 
ampliaríase. En relación coa 2ª medida o señor Alonso Araujo dá conta dun 
informe sobre as actividades que se fixeron dende departamento de Asuntos 
Sociais do Concello do Barco, e sobre a 3ª medida, di que o reforzo do 
servizo de limpeza e desinfección de rúas se realizou dende o primeiro 
momento e non soamente no Barco senón tamén nos pobos loxicamente, e 
que dende o martes estase facendo unha desinfección máis puntual nas rúas 
máis comerciais. Di o voceiro que con respecto á 4ª medida xa se falou 
bastante do tema e que pensa que quedou xa aclarado e que vaise a 
contemplar a posibilidade do fraccionamento de pago entre os afectados, que 
en relación co IBI, que se pide na 5ª medida, se estaría no mesmo que cando 
se falou do Imposto de Vehículos. Di o concelleiro que en relación coa 6ª 
medida xa  se deu conta dos expedientes extraxudiciais, o 2, 3 e 4, máis 
outras facturas xa do ano 2020 que se aboaron e que en total, en cuestión de 
dous meses, lévanse pagado facturas por importe de 1.428.000€. Con 
respecto á última medida da moción o concelleiro di que actualmente están 
en concurso os desbroces, tanto en maquinaria como manual, por 60.000€, 
tamén a antiga escola de Vilariño por 47.000€, a obra de Santigoso que saca 
a concurso a Deputación con 100.000€ e que antes de finais de Maio 
presentarase á Corporación o Plan de Obras para o trienio 2020-2023, que 
tamén se firmou o Convenio coa Consellería  de Medio Ambiente por 
114.000€ para a Praza das Airas, que a próxima semana asinarase o 
Convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para a zona de 
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Veigadecabo por 280.000€, que ó final supoñen 601.000€ en obras que están 
en marcha agora mesmo. Remata o señor  Alonso Araujo dicindo que hai 
que recordar que proximamente abrirá un supermercado no Barco con 37 
postos de traballo que aínda que non é obra do Concello si que O Barco 
vaise a beneficiar diso.

Di a señora Aguado García que en relación co que di o señor Vilasánchez 
Feijóo que pensa que hai mensaxes sublimiñais, que non é verdade, que 
simplemente din o que queren dicir e nada máis, que están de acordo con 
que se investigue esta Residencia e calquera outra, que sobre o que di que lle 
importan estes mortos máis que outros de fai anos pois non é certo o que 
pasa que os de agora están de corpo presente e requiren moito máis a súa 
atención, que a eles lles importan os mortos da guerra civil, os que están nas 
cunetas e os que non están, que non é certo que o seu Grupo votou en contra 
dunha moción sobre o transporte urbano e interurbano, que se abstiveron  
porque xa había un sistema que funcionaba moi similar a que se propoñía. 
Di a voceira que o señor Alonso Araujo fai un relato da información de 
Asuntos Sociais que lle parece ben, que tamén dixo que non é necesaria a 
comisión de seguimento e quere dicirlle que nas comisións de voceiros ela 
ten preguntado sobre temas de asuntos sociais e dende logo nunca lle deron 
unha resposta tan específica como a que deu o señor Alonso Araujo agora, e 
que llo agradece. A voceira tamén di que lle din que hai moitas cousas que 
se piden na Moción e xa están feitas, que lle parece ben que o importante é 
que se vaian facendo, que se non é necesario modificar o orzamento que non 
se faga pero que a necesidade de axudas está aí e que irá incrementándose. 
Remata a señora Aguado García dicindo que o tema da comisión de 
seguimento non lle parece un traballo enorme, que cre, como xa ten dito 
noutras ocasións, que non é o mesmo unha reunión de voceiros que unha 
comisión, que son dous órganos diferentes con funcionamentos diferentes, 
que o seu Grupo pide a Comisión porque lle parece importante.

Di o señor Alonso Araujo que el non dixo que non fose necesaria a 
Comisión que dixo que podería valer perfectamente a Xunta de Voceiros. Di 
que respecto a información de Asuntos Sociais chegoulle onte o informe 
polo que non llo puido dar antes.

Di o señor Alcalde que todas as partidas son susceptibles de ser modificadas 
a medida que vaian pasando os meses e cheguen as necesidades, que o 
mesmo que hoxe modificouse un Convenio pois o mes que ven igual hai que 
modificar outro ou outros dous, que non ten ningún sentido ampliar unha 
partida hoxe que cando faga falta xa se ampliará, que quedan moitos meses 
para ampliar partidas e modificar o presuposto en función das necesidades. 
Di o Alcalde que en relación á Moción, exceptuando o do IBI, que pode 
quedar aí para ser estudiado, é unha Moción de desexos máis que doutra 
cousa, non é de carácter executivo e polo tanto nesa filosofía de facer esas 
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cousas, que quedou claro que se están a facer, o equipo de goberno non ten 
inconveniente en apoiala, pois , como xa dixo, estase traballando nesa liña.

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

1. Mostrar o pesar desta Corporación a todas as familias das persoas 
falecidas durante esta pandemia. Por elo, reiteramos a solicitude de que 
as bandeiras do Concello ondeen a media asta en sinal de duelo. Así 
como mostrar o noso apoio e recoñecemento a todos os profesionais da 
saúde, dos servicios sociais, de seguridade pública e dos restantes 
servicios esenciais e a todos os voluntarios que están contribuíndo, coa 
súa labor, a paliar ou minimizar os danos causados polo COVID-19.
2. O Concello de O Barco aprobará, as seguintes medidas:

-Reforzar as partidas presupostarias en materia de servicios sociais e 
promoción económica, nas cantidades necesarias, para facer fronte 
aos gastos ocasionados para o COVID-19. Para elo, tal vez se 
poderían utilizar as partidas previstas para as festas e outros eventos 
que por motivo da pandemia víronse e veranse suspendidos.
-Reforzo da atención, seguimento e subministro de produtos básicos 
ás persoas maiores, dependentes ou colectivos vulnerables, así como 
axudas para gastos de aluguer e apoio ás entidades sociais que 
traballan cos colectivos economicamente máis vulnerables.
-Reforzo do servizo de limpeza e desinfección das rúas, edificios 
públicos e mobiliario urbano, solicitándose axuda da Deputación 
para estas tarefas.
-Suspensión do pago de prezos, taxas e impostos a todos os afectados 
polo decreto de cese de actividades empresariais. Entendemos que o 
noso comercio e hostalería requiren agora de todo o apoio que lle 
podamos brindar e, si isto no fora posible, ao menos o aprazamento e 
concesións de fraccionamento extraordinarias no pago.
-Recordamos, neste momento, a moción que presentamos sobre unha 
rebaixa do IBI que, aínda que foi rexeitada no seu momento, tal vez 
poderíamos volver a retomar xa que entendemos que unha rebaixa 
nese imposto aliviaría a presión sobre aqueles cidadáns, autónomos e 
pequeno comercio que viron reducidos os seus ingresos.
-Axilizar o pago de facturas pendentes a provedores, especialmente 
autónomos e pymes.
-Impulsar a tramitación dos expedientes administrativos de 
contratación proxectados para este exercicio, para colaborar a 
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reactivar a actividade económica.
3. Para verificar o cumprimento destas medidas nomearase unha 
comisión especial de seguimento.
 

6º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que ten 
tres preguntas ou rogos que facer. Di que esta pandemia provoca que a xente 
se mova moito, agora que pode saír, que busque camiños que non sexan moi 
transitados pero os camiños están cheos de maleza, polo que pide ao 
Concello que potencie o roce das estradas, das beirarrúas e dos camiños das 
aldeas, que si todos os anos temos ese problema este ano máis porque están 
sendo utilizados pola xente. Di o concelleiro que outro rogo é relativo á 
rotonda nova de Cedie, e roga que se sinale con reflectantes as varandas 
interiores da mesma, que xa llo comentaron varios veciños, pois así a xente 
ao vir pola noite vexa que hai alí unha varanda. Prosegue no uso da palabra 
o concelleiro para dicir que paseando estes dias foi polo Campiño de Viloira 
onde hai un campo de fútbol no que participan moitos nenos  de varios clubs 
e tamén hai un parque infantil ao carón, e pregunta si o equipo de  goberno é 
consciente de que é unha zona de drogodependentes, polo menos estes días 
xa que o viu el, aínda que non ten nada contra os drogodependentes pero 
non teñen que estar entre os nenos e traficar onde os nenos van a esparcirse 
ou a facer deporte, que si é posible que se controle un pouco e que se lles 
bote de alí porque é unha zona perigosa para os nenos.

Contéstalle o señor Alcalde que sobre a limpeza de cunetas ou roces 
manuais hai un proxecto que está en concurso, que estaba rematado 
precisamente cando empezou a pandemia pero coa suspensión dos prazos 
administrativos retrasou o proceso un mes, que pasado o mes revisouse 
polos técnicos porque de non sacalo a concurso ía a haber problemas e por 
riba coa primavera tan chuviosa como a actual, que se sacou a concurso pero 
a semana pasada os técnicos detectaron un erro nun prezo, que se modificou 
ese erro para que non houbera reclamacións e agora segue en concurso, que 
se pensaba que o 20 ou 25 de maio xa estaría adxudicado o concurso pero 
que por ese motivo vaise a retrasar uns dez días. Di que en espera de que 
chegue a empresa adxudicataria e se faga cargos das labores, un traballador 
do Concello está  limpando cunetas cunha pala sobre todo polas zonas onde 
sae a xente a pasear e que en relación coa rotonda de Cedie toma nota e 
mañá llo comunicará ao Xefe da Policía, que cando se decidiron as sinais 
que se ían a instalar alí estiveron presentes o Xefe da Policía, o Arquitecto 
municipal, o responsable de Fomento e o representante da empresa, que 
pode ser que iso sexa unha carencia e mañá mesmo llo dirá e que tamén lle 
comentará que se vixíe os conductas que comentou o concelleiro que se 
realizan no Campiño. 
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Concédeselle a palabra ao señor Vilasánchez Feijóo quen pregunta si ao 
Concello se lle informa da cantidade de positivos por coronavirus que hai no 
Municipio.

Di o alcalde que non, que non saben ningún dato de forma directa por parte 
dos responsables do Sergas e que o intentan reiteradamente, que parece ser 
que non se lle pasa a ninguén, que el non está en absoluto de acordo con esa 
medida, que os alcaldes non saiban os enfermos que hai no seu Concello, 
que lle parece ridículo.

Pide a palabra o señor González Rodríguez quen pregunta polo motivo que 
hai para contratar a unha empresa para cortar o céspede dos xardíns e demais 
cando temos traballadores na brigada de xardinería municipal.

Di o señor Alcalde que as persoas que están traballando para o Concello non 
poden facer esa labor porque teñen un certificado médico de que están 
enfermos e non poden coller maquinaria e material, que se substituíu outro 
traballador que estaba de baixa e precisamente agora está coa rozadoira e hai 
que recorrer a unha empresa para rozar, que se intenta corrixir por dúas vías, 
que a Deputación ampliou un Plan que había 20.000€, cos que se contratou a 
unha persoa para encargarse este ano do mantemento do rego e revisións 
diarias, que aínda que hai unha empresa que fai unha revisión periódica dos 
parques infantís certificando o bo estado dos mesmos pois esa persoa tamén 
vai facer revisións dos parques e arranxar problemas pequenos e puntuais e 
non esperar a que veña a empresa e que tamén vaise a contratar, polo 
período de vacacións, a outro traballador para o servizo de electricidade e 
que con esa ampliación de crédito, que se aumentan outros 20.000€ máis, 
vaise tirar da bolsa para contratar dous xardineiros máis para ter tres persoas 
que poidan segar, pois agora mesmo non hai ninguén que segue e a 
maquinaria está aí, polo que hai que recorrer a empresas. Di o Alcalde que 
están pendentes do Plan Rural que o ano pasado contouse con catro 
traballadores e este ano tamén se conta e que o día de hoxe falando coa 
Directora Xeral díxolle que era urxentísimo sacar esa subvención porque a 
herba non espera e está aí e hai que rozar, que lle dixo que están coa emenda 
de deficiencias e que en breve se resolverá, pero que cre que antes de xuño 
non se poderán contratar.
 
Pregunta o señor González Rodríguez si non se podería contar cos 
traballadores do Obradoiro que fixeron xardinaría.

Di o señor Alcalde que non, que por que fixeran un curso non se poden 
contratar, que o Concello ten unha bolsa de emprego de xardinaría que se 
fixo e é de onde se vai contratando.
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Segue no uso da palabra o señor González Rodríguez e di que a pasarela 
sobre o Río Mariñán cada vez está máis deteriorada e que está pasando 
moita xente e que onte viu levantada algunha táboa máis, que habería que 
arranxala canto antes.

Di o señor Alcalde que cando se fixo o orzamento pedira que se fixera un 
proxecto e presuposto do que costaba esa pasarela, pois habería que facer 
unha revisión integral, pero que non se fixo e agora xa ten o presuposto e 
para o mes que ven farase unha modificación presupostaria, que son entre 
14.000€ e 17.000€.

Continúa no exercicio da palabra o señor González Rodríguez e pregunta si 
ó final non se vai a investir en mascarillas.

Di o señor Alcalde que o Concello comprou xa mascarillas para os 
traballadores, que se está almacenando e repartindo porque á poboación se 
lle deu mascarillas.

Di o señor González Rodríguez que foi a Xunta.

Di o señor Alcalde que a Xunta non, que quen repartiu mascarillas entre a 
poboación foi a Garda Civil que llas enviaran da Subdelegación do Goberno, 
que ao Concello a Xunta entrgou mascarillas que se van usando no día  a 
día, especialmente pola Policía, os GES e axuda a domicilio, que se 
mercaron 2.000 que están no Concello e que hoxe a Subdelegación do 
Goberno entregoulle mascarillas sanitarias á Deputación, que non sabe 
porque houbo un acordo de que aos  Concellos de 20.000 habitantes ou máis 
se llas dan directamente e aos de menos de 20.000 habitantes danllas a 
través da Deputación, que non sabe cantas cantas enviarán ao Concello e o 
acopio que se pode facer e segundo iso poderase ir repartindo, que a idea é 
que aos comerciantes se lle faciliten dende o Centro Comercial Aberto que 
para iso se habilita unha partida específica precisamente para comprar 
mascarillas.

Concédeselle a palabra á señora Guitián Martínez, quen pregunta se aos 
funcionarios da policía local se lle van a facer probas PCR e roga que para o 
caso de que se lle fagan a estes empregados se estendan as probas a outros 
traballadores que estiveran expostos durante o estado de alarma a posibles 
contaxios.

Contesta o señor alcalde dicindo que o Ministerio de Sanidade di que as 
probas PCR son a través do Centro de Saúde e do médico de familia polo 
que non se vai cambiar un ápice do que establecen os órganos sanitarios 
competentes e que tampouco está moi claro que as probas que se están 
facendo ata agora en Galicia sirvan de algo, porque todo o mundo está san e 
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parece que ninguén se infectou, pero que, en calquera caso, se ditaron unhas 
directrices e hai que seguilas.

Pide a palabra a señora Aguado García para dicir que o goberno rectificou e 
que dende mañá poderán saír sen horario os veciños de núcleos de menos de 
5.000 habitantes e que é unha boa noticia.

Di o señor alcalde que el o luns pasado xa dixo publicamente que non o 
entendía, que a Lei era a mesma para toda España e en Asturias se 
interpretou claramente pero en cambio en Galicia non se interpretou pois 
díxose que por Concellos e en Asturias se falou dos núcleos de poboación de 
5.000 habitantes e dende o luns Asturias deixou saír a todos os veciños de 
núcleos pequenos, que lle parece correcto pois o que é ridículo é que, por 
exemplo os veciños de Forcadela, que haberá sete ou oito e en determinados 
momentos tres ou catro, non puideran saír nada máis que na franxa horaria 
determinada, porque é case imposible que se crucen entre eles pois cada un 
irá para un sitio distinto.

Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 21:59 
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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