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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 4 DE XUÑO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:08 
horas do 4 de xuño 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 Feijoo
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 
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Administración Local con habilitación de carácter nacional) e está presente 
a interventora da Corporación, Dona Eva Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, pide que conste en acta o pésame da 
Corporación municipal polo pasamento de D. Francisco González Prieto 
que foi concelleiro na primeira Corporación democrática do Barco e tamén 
Presidente do Instituto de Estudios Valdeorreses.

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

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o día 7 de maio de 
2020.

Pregunta o señor Alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 7 de maio de 2020, que se 
remitiu a todos os concelleiros xunto coa convocatoria desta sesión e se dá 
por lida e, ao non formularse observación algunha, a devandita acta resulta 
aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros 
asistentes na sesión.

2º Toma de razón da renuncia ao cargo de concelleira por dona María 
Irene Dacal Feijoo. Expediente 2020 SEC000000149.

Di o señor Alcalde que a concelleira de Turismo e Comercio presentou un 
escrito que por motivos persoais cambia de residencia e domicilio e que 
polo tanto presenta a súa renuncia ao cargo.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que lle agradece a súa labor no Concello e sobre 
todo agradécelle que é un exemplo de integración da xente que ven de fóra 
que ó final son tan barquenses como os barquenses de nacemento, e tamén 
agradecerlle a súa actitude de colaboración coa oposición sobre todo e que 
quere dicir que este Concello non distingue entre a xente que é de aquí e a 
que se integra con boa fe e que traballa para o Municipio.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que o seu grupo estiveron encantados de 
traballar coa señora Dacal Feijoo e deséxanlle o mellor na súa nova etapa e 
no seu día a día.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
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Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que as despedidas non son 
momentos fáciles e máis cando se leva tantos anos compartindo coa 
concelleira Dacal Feijoo actividades no Concello e na agrupación local do 
Partido Socialista, que co seu carácter afable e cordial e a súa capacidade de 
traballo, tolerancia e diálogo foi quen de darlle continuidade a moitos 
proxectos que xa estaban en marcha cando no ano 2011 chegou a esta 
Corporación chea de ilusión e responsabilidade, para facerse cargo da 
concellería de Comercio e Turismo. Prosegue dicindo o voceiro que a sra. 
Dacal Feijoo puxo en marcha o mercadiño do Nadal, o Centro de Produtos 
Tradicionais e sobre todo o Viveiro de Empresas que a día de hoxe xa forma 
parte da realidade emprendedora da Vila do Barco e que aínda que é unha 
traxectoria importante o máis importante non son os anos dedicados senón o 
traballo desenvolto con paixón e honestidade dende os servizos públicos a 
prol dos veciños e das veciñas do Barco. Afirma o concelleiro que a señora 
Dacal Feijoo pode marchar coa cabeza ben alta e orgullosa do traballo ben 
feito e que sabe que nesta casa, como no Barco, a concelleira deixa grandes 
amizades e as portas das súas casas abertas. Remata o concelleiro 
desexándolle á sra. Dacal Feijoo sorte no seu novo proxecto e dándolle as 
grazas en nome da Corporación do Barco e en particular do Grupo 
Municipal Socialista.

Di o señor Alcalde que a sra. Dacal Feijoo conta con todo o apoio e aprecio 
non só dos compañeiros que tivo nesas tres Corporacións das que formou 
parte senón de todos os veciños do Barco e que, como dixo o señor García 
Yáñez, é unha barquense máis, que se integrou neste pobo e que participou 
no máis importante que é a vida política do pobo e remata dándolle as 
grazas polo traballo realizado e desexándolle que lle vaia bonito.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez 
Feijóo, quen di que non interveu antes por que non vai dicir nada que non se 
dixera pero que quere que quede claro que si non dixo nada non foi por falta 
de aprecio senón por que non sabía que dicir e que sinte a renuncia da 
señora Dacal Feijoo.

Concédeselle a palabra á concelleira do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, 
a Sra. Dacal Feijoo, quen di que quere dar as grazas a todos por facerlle as 
cousas fáciles, que nunca pensara en participar en política aínda que foi un 
pracer e traballou sempre con moito gusto e moitas ganas, que os seus 
compañeiros sempre lle facilitaron todo, comezando polo alcalde, que 
sempre a apoiou no que propoñía, e que coa oposición nunca tivo maiores 
problemas. Di que se vai a vivir a Arcade e que alí todos lle poden chamar 
para o que faga falta, aínda que vai seguir vindo de vez en cando polo 
Barco, dándolle as grazas a todos e que se seguirán vendo.
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O escrito presentado pola señora Dacal Feijoo copiado literalmente di:

" María Irene Dacal Feijoo con D.N.I. 34905633M, e domicilio a efectos de 
notificación na Avenida da Estación, 11, 2º B, O Barco, 32300, 
Expoño:
Que son concelleira da Corporación municipal do Concello do Barco de 
Valdeorras elixida nas pasadas eleccións do 26 de maio do 2019.
Que por motivos persoais vou trasladar a miña residencia habitual fóra do 
termo municipal de xeito que resulta incompatible o meu novo domicilio co 
exercicio do cargo público de concelleira e das atribucións que teño 
delegadas pola Alcaldía.
Polo dito, presento a miña renuncia ao cargo de concelleira do Concello do 
Barco de Valdeorras.
Solicito: 
Que se faga efectiva a miña renuncia mediante a súa toma de razón ante o 
Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.
O Barco 1 de xuño do 2020
María Irene Dacal Feijoo".

O Pleno da Corporación municipal do Concello do Barco de Valdeorras 
toma razón da renuncia ao cargo de concelleira de Dona María Irene Dacal 
Feijoo con D.N.I. 34905633M.

Logo disto a sesión pasa a estar conformada polos outros dezaseis edís.

3º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 28 de maio do 2020 
relativo á aprobación do Plan Económico-Financeiro 2020-2021. 
Expediente 2020 ECO000000067.

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

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO 
2020-2021
EXPEDIENTE: 2020 ECO000000067
Con ocasión da aprobación da Liquidación do Orzamento Municipal do 
exercicio 2019, aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 363/2020 de data 
5/03/2020, púxose de manifesto o incumprimento da Regra de Gasto con 
respecto ao exercicio anterior.
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Segundo o art. 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, en caso de incumprimento do 
obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou 
da regra de gasto, a Administración incumpridora formulará un plan 
económico financeiro que permita no ano en curso e o seguinte o 
cumprimento dos obxectivos ou da regra de gasto, co contido e alcance 
previstos neste artigo 21.2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
Visto o Plan Económico-financeiro subscrito pola Alcaldía en data 25 de 
maio de 2020.
Resultando que o Plan proposto é conforme ao establecido no artigo 21 e 23 
da Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade
Financeira, en relación co artigo 9.2 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de 
outubro, pola que se desenvolven as obligación de subministración de 
información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e de conformidade 
co disposto no citado artigo,
Visto o Informe de Intervención, de data 25 de maio de 2020,
Esta Alcaldía en uso das facultades que me están conferidas e ao amparo do 
establecido no artigo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases 
de Réxime Local e R.D. 2568/1.986 de 28 de novembro, polo que se aproba 
o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, PROPÓN ao Pleno da Corporación, a adopción do 
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o Plan económico-Financeiro do Concello do Barco 
de Valdeorras para o período 2020-2021 nos termos que constan nos 
documentos que se axuntan Anexos I (Plan Económico Financeiro 
2020/2021 Concello do Barco de
Valdeorras) e II (Plan Económico Financeiro 2020/2021 Concello do Barco 
de Valdeorras Versión Simplificada) e que se consideran parte integrante do 
presente
Acordo.
SEGUNDO. Remitir o Plan Económico Financeiro ao órgano que ten a 
competencia de tutela financeira sobre as Entidades Locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia e remitir, igualmente o Plan á Comisión Nacional de 
Administración Local para o seu coñecemento (dita obrigación entenderase 
cumprida con o envío a través de a Central de Información Económico 
Financeira das Administracións Públicas do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas - Oficina Virtual de Coordinación Financeira das 
EELL.)
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TERCEIRO. Dar ao presente Plan a publicidade prevista nas leis para a 
aprobación dos Orzamentos. Así mesmo, una copia do Plan acharase a 
disposición do público dende a súa aprobación ata a finalización da súa 
vixencia."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que todos os membros da 
Corporación teñen o documento redactado dende a Intervención municipal e 
que pensa que xa quedou claro o outro día na Comisión informativa o 
obxecto deste asunto. Prosegue o concelleiro dicindo que houbo que 
redactar este documento porque o obxectivo de estabilidade orzamentaria 
non se cumpriu no ano 2019, porque se incorporou o remanente de 
tesourería para proxectos, obras e actividades que se levaron a cabo no 
Concello e aínda que o orzamento estaba equilibrado, no momento en que se 
incorpora unha cantidade estas desequilibrando o orzamento e polo tanto 
estas incumprindo co seguinte parámetro que é o da regra de gasto e hai que 
aprobar este documento que se presenta.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el ten o documento da Comisión pero que 
non puido entrar ao expediente do Pleno porque segue habendo problemas 
informáticos e roga que se solucionen.

Di o señor Alcalde que onte pola tarde con motivo dos prazos do estado de 
alarma estivo todo o sistema desconectado porque o informático estivo 
facendo modificacións por motivos legais, e que hoxe pola mañá el quixo 
ver o expediente dos Decretos, que xa estaban incluídos, e non puido e 
entón falouse coa empresa do sistema e arranxouse, que el entrou e viu os 
expedientes, e que tamén estivo pendente de que a Comisión de Obras 
convocada se puidese acceder de forma telemática e non se puido polo que 
mañá intentará que se arranxe. Afirma o alcalde que hai unha cuestión que 
non está resolta, que ás veces os expedientes relacionados non se poden ver 
polos Concelleiros e que é o caso do seguinte punto e que por iso ó final o 
Secretario decidiu imprimilos para que todos os membros da Corporación o 
tiveran no seu poder porque foi imposible velos, aínda que todos os demais 
expedientes si que os viu de forma telemática.

Pola Secretaría faise uso da palabra coa autorización da Alcaldía para dicir 
que en calquera caso os concelleiros poden acceder aos expedientes de 
maneira telemática nas dependencias municipais.
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O concelleiro García Yáñez di que xa leva dous meses con eses problemas e 
hai que arranxalos, porque si se intenta dixitalizar todo e logo non se ten 
acceso haberá que volver ao papel.

A señora Aguado García afirma que non puido ver a Moción presentada 
polo señor Vilasánchez Feijóo.

Segue no uso da palabra o Sr. García Yáñez quen fai uso dela para dicir que 
no informe da Intervención o aspecto negativo é o período medio de pago 
dos provedores e que segundo o informe se debe a falta de persoal en 
Intervención e en Tesourería e que el propón que se intente solucionar a 
curto prazo este problema. Di que a nivel económico hai un remanente de 
Tesourería de case sete millóns de euros que si o Goberno é capaz de 
cambiar a Lei Montoro poderíase dispoñer dunha parte para investimentos, 
para que non estean eses millóns dos veciños do Barco sen uso cando hai 
necesidades no Barco que se poderían cubrir, tanto en infraestruturas como 
en servizos sociais.  

Fai uso da palabra a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a Sra. 
Aguado García, quen di que aparte do que dixo o señor García Yáñez, que 
xa se falou noutras ocasións, o documento é moi técnico polo que non sabe 
si se poderá comprender completamente pero que na páxina 4 fálase dun 
erro material e que entende que ese error fai que tamén se incumpra a regra 
do gasto nos orzamentos aprobados do 2020, o problema de estabilidade nos 
orzamentos, e que iso é o que motiva realmente que se teña que aprobar este 
Plan. Di que ten dúas preguntas, unha é que se lle explique en que consiste 
ese erro material e porqué afecta dunha forma tan contundente ao 
orzamento, e que a outra é que posto que o gasto do 2019 se incumpría 
porque non se fixeron uns presupostos, entón o novo teito de gasto calcúlase 
realmente con respecto ao realmente gastado no 2019 ou con respecto ao 
que se debería de gastar no 2019. Di a concelleira que ten a sensación de 
que en xeral no Concello estase como nun círculo que se alimenta todo o 
rato e que este é un Plan bastante elaborado que debeu de levar unhas horas 
de traballo importantes e que hai que facelo porque non se cumpren 
realmente outras obrigas e que si en algún momento se rompe a dinámica e 
se consigue facer as cousas a tempo non se tería que estar perdendo o tempo 
na elaboración de plans por incumprir o que se debería de cumprir.

O alcalde solicita da Interventora, a señora Rodríguez Fernández, que se 
informe sobre o preguntado pola concelleira Aguado García. A funcionaria 
fai uso da palabra para dicir que o erro material é dun sumatorio que cando 
se fai a comparación para o cálculo súmanse os Capítulos I a VII de 
Ingresos e Capítulos I a VII de Gastos, e logo hai que facer uns axustes, que 
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cando se elaborou o orzamento restouse os Capítulos I a VII de ingresos 
menos Capítulos I a V de gastos, e non se tivo en conta os máis de 
seiscentos mil euros do Capítulo VI, que logo se fixo unha corrección e que 
se entende que non van a haber uns seiscentos mil euros máis dos que houbo 
este ano pendentes de aplicar a 31 de decembro, pois iso significaría que 
quedarían pendentes de pago a 31 de decembro un millón e medio de euros. 
Respecto do cálculo da regra de gasto a interventora di que o Ministerio tivo 
distintos criterios, que en principio había que volver á senda de gastos do 
incumprimento do primeiro exercicio e que actualmente, se non houbo outro 
cambio de criterio,  calcúlase con respecto ao ano que se incumpriu, é dicir, 
que aínda que se incumpriu calcúlase con respecto ao último 
incumprimento.

Pregunta a señora Aguado García si con iso se entende que se aumentou o 
teito de gasto debido ao incumprimento.

Por orde do alcalde a interventora contesta que se non cambiou de novo o 
criterio do Ministerio a resposta e afirmativa.

Di o señor Alcalde que o que está claro é que se ten que modificar esta Lei 
para que o que é normal siga sendo normal, que el admite que un Concello 
que ten un 7% de débeda sobre as súas dispoñibilidades e que ten un 
remanente pois por que incremente en 188.000€ o gasto por encima do 
orzamento anterior presuposto e do 2,7% do PIB é unha ridiculez. Di que 
con respecto ao pago a provedores que este ano xa se pagaron facturas do 
mes de abril e xa hai outro lote que chega ata Maio e que na semana que ven 
probablemente se pague tamén, é dicir, que se está a punto de cumprir cos 
prazos de pago a provedores e que en relación cos problemas de persoal ás 
veces veñen sobrevidos, que en Intervención mañá estará traballando todo o 
persoal  e estanse facendo xestións para o nomeamento dun tesoureiro 
interino posto que a tesoureira, como xa saben, está de baixa, e que tamén 
agora que xa volven a contar os prazos dos procesos selectivos, vaise a 
retomar a bolsa de auxiliares administrativos que había quedado 
interrompida na publicación da relación de admitidos e excluídos, e que se 
non hai baixas pensa que se estaría outra vez nun momento de certa 
normalidade.      

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, 
Jares Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e Vilasánchez Feijóo) e 
cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo:
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PRIMEIRO. Aprobar o Plan económico-Financeiro do Concello do 
Barco de Valdeorras para o período 2020-2021 nos termos que constan 
nos documentos que se axuntan Anexos I (Plan Económico Financeiro 
2020/2021 Concello do Barco de Valdeorras) e II (Plan Económico 
Financeiro 2020/2021 Concello do Barco de Valdeorras Versión 
Simplificada) e que se consideran parte integrante do presente Acordo.

SEGUNDO. Remitir o Plan Económico Financeiro ao órgano que ten a 
competencia de tutela financeira sobre as Entidades Locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia e remitir, igualmente o Plan á 
Comisión Nacional de Administración Local para o seu coñecemento 
(dita obrigación entenderase cumprida con o envío a través de a 
Central de Información Económico Financeira das Administracións 
Públicas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas - Oficina 
Virtual de Coordinación Financeira das EELL.)

TERCEIRO. Dar ao presente Plan a publicidade prevista nas leis para 
a aprobación dos Orzamentos. Así mesmo, una copia do Plan acharase 
a disposición do público dende a súa aprobación ata a finalización da 
súa vixencia.

4º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 28 de maio do 2020 
relativo á aprobación das liquidacións por asistencia a órganos 
colexiados 3º, 4º, 5º e 6º bimestre de 2019 e a súa aprobación mediante o 
expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 5/2020. 
Expediente 2020 ECO000000075.

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

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DAS 
LIQUIDACIÓNS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS 
3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2019, E Á SÚA APROBACIÓN 
MEDIANTE O EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 5/2020
Logo de ver as liquidacións por asistencias a órganos colexiados 
correspondentes ao 3º, 4º, 5º e 6º bimestre de 2019, que se presentaron á 
Intervención municipal para a súa fiscalización, da que forman parte un total 
de catro expedientes de gasto 2020 ECO000000070, 2020 ECO000000071, 
2020 ECO000000072, 2020 ECO000000073 por un importe bruto de 
34.044,36 euros e líquido de 28.536 euros
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Logo de ver os informes da Intervención municipal do 26 de maio de 2020, 
de desconformidade con efectos suspensivos a tramitación do expediente.
Logo de ver o establecido no artigo 60.2, en relación co artigo 26.1.c) ,do 
Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, regulador da normativa orzamentaria 
das entidades locais, segundo os cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos,
PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Levantar os reparos formulados pola Intervención municipal 
nos informes de data 26 de maio de 2020 e continuar coa tramitación do 
expediente xa que, aínda que se incumpre o principio de anualidade 
orzamentaria, trátase de asistencias efectivas por parte dos concelleiros aos 
órganos colexiados, acreedores neste caso actuantes de boa fe, que non 
deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, 
resultando o Concello obrigado ao pago
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade do gasto incluído nas liquidacións dos 
expedientes 2020 ECO000000070, 2020 ECO000000071, 2020 
ECO000000072, 2020 ECO000000073 por un importe bruto de 34.044,36 
euros e líquido de 28.536 euros, e recoñecer extraxudicialmente con cargo 
aos créditos do orzamento vixente, na aplicación orzamentaria 2020 
912/23300, o crédito derivado da aprobación das mesmas.
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación das liquidacións por asistencia a órganos 
colexiados contidas nos expedientes 2020 ECO000000070, 2020 
ECO000000071, 2020 ECO000000072, 2020 ECO000000073 con cargo á 
aplicación orzamentaria 2020 912/23300 e por un importe total bruto de 
34.044,36 euros e líquido de 28.536 euros."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que como os catro 
expedientes a que se fai referencia xa foron entregados en papel a todos, 
entón simplemente isto é a xustificación das indemnizacións por asistencias 
á Plenos e ás Comisións, dos concelleiros e das concelleiras da Corporación 
dende o 3º ao 6º  Bimestre do ano pasado.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que combinado co punto anterior, é amolado 
cobrar agora o do ano pasado cando supón que é un problema de liquidación 
do IRPF e que seguro que tamén é un problema de falta de persoal.

Di o señor Alcalde que o do ano pasado está claro que si, que chegouse a ter 
a unha persoa soamente.
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O señor García Yáñez fai uso da palabra para dicir que hai que intentar 
arranxar a falta de persoal para que o Concello funcione, que cando o Plan 
bianual que se presentou fala das necesidades ponse de manifesto que hai un 
problema de actualización dos pagos e neste caso aos concelleiros nada 
máis, que el está a favor de que se cobre dunha vez.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que este cobro tan tardío supón que hai persoas 
que xa están desvinculadas da Corporación e que levan un ano sen cobrar e 
que aínda que ningún deles dixo nada pois non é razoable.

Di o señor Alcalde que xa se está traballando nos bimestres deste ano, que 
tamén algunhas cousas se retrasaron co estado de alarma, pois algún 
funcionario non veu a traballar polas súas circunstancias persoais pero agora 
xa está traballando e se actualizou todo e que o obxectivo é poñerse ao día 
no tema dos pagos, que foi unha das primeiras conversas que mantivo coa 
Interventora á principios de ano, e que cre que se está conseguindo. 

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

PRIMEIRO.- Levantar os reparos formulados pola Intervención 
municipal nos informes de data 26 de maio de 2020 e continuar coa 
tramitación do expediente xa que, aínda que se incumpre o principio de 
anualidade orzamentaria, trátase de asistencias efectivas por parte dos 
concelleiros aos órganos colexiados, acreedores neste caso actuantes de 
boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este 
incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade do gasto incluído nas liquidacións 
dos expedientes 2020 ECO000000070, 2020 ECO000000071, 2020 
ECO000000072, 2020 ECO000000073 por un importe bruto de 
34.044,36 euros e líquido de 28.536 euros, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente, na 
aplicación orzamentaria 2020 912/23300, o crédito derivado da 
aprobación das mesmas.

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación das liquidacións por asistencia a órganos 
colexiados contidas nos expedientes 2020 ECO000000070, 2020 
ECO000000071, 2020 ECO000000072, 2020 ECO000000073 con cargo á 
aplicación orzamentaria 2020 912/23300 e por un importe total bruto de 
34.044,36 euros e líquido de 28.536 euros.
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FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local de datas 14 e 
21 de maio de 2020

A Presidencia dá conta das actas das sesións da Xunta de Goberno Local de 
datas 14 e 21 de maio de 2020. 

2º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 527 do
29/04/2020 ata a 614 do 29/05/2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 527 do 29/04/2020 ata a 614 do 29/05/2020. 

3º Dación de conta das resolucións contrarias a reparos formulados:
Resolucións números 527, 529, 531, 535, 536, 555, 565, 570, 573, 574, 
577, 596, 606 e 607 do ano 2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía contrarias a 
reparos formulados. Resolucións números 527, 529, 531, 535, 536, 555, 
565, 570, 573, 574, 577, 596, 606 e 607 do ano 2020. 

4º Moción de carácter político presentada polo concelleiro do GRUPO 
MIXTO José Jesús Vilasánchez Feijóo, sobre a lingua galega. 
Expediente 2020 SEC000000150

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

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O proceso de normalización da lingua galega realizado até o día de hoxe por 
parte das administracións públicas non foi suficiente para garantir o dereito 
a vivir libremente na lingua propia de Galiza. A día de hoxe constátanse 
importantes vulneracións á legalidade vixente como o Estatuto de 
Autonomía, a Lei de normalización lingüística ou a Carta europea de linguas 
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rexionais ou minoritarias, mais tamén existe un importante desleixo por 
parte da Xunta de Galiza á implementación de políticas que favorezan o uso 
do galego e contribúan a aumentar o número de galegofalantes. A política 
lingüística emprendida polo actual goberno galego non vai na dirección 
correcta e así o demostran os estudos diferentes estudos realizados polo 
Consello da Cultura Galega (CCG) e a Real Academia Galega (RAG) en 
relación á lingua galega.
Asistimos a un panorama onde as persoas galegofalantes non gozamos de 
dereitos que nos amparen no uso do idioma día a día, resulta evidente que a 
pouca lexislación que pode protexernos non se aplica mentres que as máis 
de 500 disposicións legais que obrigan e protexen o castelán fanse cumprir 
rigorosamente. Resulta rechamante que sexa a propia Xunta de Galiza e 
outras administracións públicas as que incumpren os mandatos legais.
As políticas promovidas polo Partido Popular están lonxe de contribuír o 
uso da lingua galega, máis ben están provocando todo o contrario, cuxo 
máximo emblema é o Decreto do plurilingüísmo. Este decreto prohíbe dar 
certas materias no idioma propio do país, furtándolle á mocidade a 
posibilidade de adquirir coñecementos en galego e, polo tanto, incumprindo 
co mandato de garantir que o alumnado teña o mesmo nivel de 
competencias nas dúas linguas oficiais.
Alén do decretazo, o Partido Popular segue traballando arreo na 
minorización do galego pois non houbo máis que ver como o señor Núñez 
Feixoo dirixíase ao pobo galego en castelán nas súas comparecencias 
durante a pandemia provocada pola COVID-19. O presidente da Xunta, con 
esa actitude, só incide nos prexuízos cara á lingua galega. Por outra banda, 
vemos como as súas políticas van orientadas ao monocultivo do Xacobeo, 
mentres partidas orzamentarias para o fomento da lingua e da cultura 
galegas víronse drasticamente reducidas. Concretamente as políticas
de fomento da lingua galega apenas superan os 8,5 millóns de euros cando 
en 2008 destinábanse 23 millóns de euros.
Froito da importancia da nosa lingua no eido internacional e os seus 
vínculos coa lusofonía e a lingua portuguesa, o Parlamento galego aprobou 
hai 6 anos a Lei 1/2014, do 24 de marzo, a chamada Lei Paz Andrade que a 
día de hoxe segue sen desenvolverse malia ao sentir favorábel da poboación 
galega.
Por todas estas razóns, o BNG demanda do Pleno da Corporación Municipal 
os seguintes ACORDOS
1. Instar á Xunta de Galiza e á Real Academia Galega a ampliar ao ano 2021 
a dedicación do Día das Letras Galegas a Carvalho Calero.
2. Dirixirnos á Xunta de Galiza para que todos os membros do goberno 
galego respecten a lexislación vixente e empreguen a lingua galega en todas 
as súas manifestacións públicas, nomeadamente o seu Presidente.
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3. Instar á Xunta de Galiza a que adopte medidas económicas 
extraordinarias para
apoiar o sector da cultura e do Libro en galego. 
4. Instar á Xunta de Galiza a derrogar o Decreto 79/2010, do 20 de maio, 
para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza e elaborar un 
novo marco lexislativo que conte co consenso das forzas políticas do 
Parlamento galego.
5. Instar á Xunta de Galiza a restituír o orzamento recortado durante os 
últimos anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e promoción da 
lingua galega e tamén as necesarias para implementar a Lei Paz Andrade.
6. O Concello do Barco de Valdeorras promoverá a realización de campañas 
de
dinamización lingüística e promoción do uso da lingua galega en diferentes 
sectores, dándolle especial importancia á infancia e á mocidade."

Di o señor Vilasánchez Feijóo que, como supón que vai a haber debate, 
quere dar algunhas explicacións. Di que no primeiro punto pídese que o 
Concelle inste á Xunta de Galicia a ampliar ao ano 2021 a dedicación do 
Día das Letras Galegas a Carvalho Calero, que todos son conscientes de que 
os Grupos maioritarios, o Partido Socialista e o Partido Popular, teñen un 
especial interese en que a un dos poetas da Comarca, Florencio Delgado 
Gurriarán, se lle dedicara o  Día das Letras Galegas, que non solo os dous 
grandes grupos pois o seu Grupo, segundo figura nas Actas, no ano 2013 - 
2014 o BNG facía mocións pedindo a dedicación dese día á Florencio 
Delgado e a inclusión nos libros da Deputación de Florencio Delgado, que 
non só o seu grupo se non tamén outros como demostran unha serie de  
conferencias onde participou o concelleiro Félix García Yáñez, compañeiro 
seu no Grupo Mixto, que entón o que é claro é que dende o primeiro ao 
último dos Grupos que están no Concello do Barco teñen unha débeda con 
Florencio Delgado, teñen un interese de que se dedique a el un Día das 
Letras Galegas. Di o concelleiro que instan á Xunta de Galicia a que se 
dedique no 2021 o Día das Letras Galegas a Carvalho Calero, aínda que 
sería pospoñer un ano máis a dedicatoria a Florencio Delgado, porque o  Día 
das Letras Galegas non é só un día de celebración onde se fai un acto floral 
cun discurso, senón que ese día engloba unha serie de accións que van desde 
o ensino onde os rapaces uns meses antes comezan a traballar sobre o autor, 
que van sobre a reedición das obras do autor, que van sobre un estudo da 
realidade do autor, e que neste caso a figura de Carvalho Calero significa 
unha cousa que nunca foi recoñecida pola Academia, a segunda opción que 
se posicionaba para o acercamento á lusofonía, o acercamento á lingua 
portuguesa, que entón facer pasar unha data tan importante, un autor tan 
distinto, importante e politicamente tan comprometido non parecía xusto, 
aínda sabendo que isto faría esperar un ano máis o Día das Letras Galegas 
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para Forencio Delgado, que por iso pide o apoio do Pleno do Concello para 
pedir o Día das Letras Galegas do ano 2021 para Carvalho Calero, que o seu 
Grupo non rexeita a figura de Florencio Delgado. 
Prosegue o concelleiro dicindo que en relación cos puntos da Moción de que 
os membros do Goberno galego nas súas manifestacións utilicen o galego, 
pois  é simplemente  cumprir a Lei, e que no punto 4 ínstase á Xunta de 
Galiza a derrogar o Decreto 79/2010, e que no salón onde están agora deu 
unha conferencia fai uns anos o que fora Presidente da RAG, o señor 
Alonso Montero, moi pouco sospeitoso de comulgar co nacionalismo e que 
chegou a dicir que o nacionalismo galego quere tanto á lingua galega que a 
acaba afogando, e que a RAG acusa o Decreto 79/2010, do 20 de maio de 
ser o culpable da perda de galego falantes, no seu informe que actualiza os 
datos publicados entre o 1992 e 2013 destacando a tendencia bilingüización 
e monolingüización cara ó castelán, e que a RAG sinala que o citado 
decreto, que ven a substituír ao anterior que garantía un mínimo do 50% de 
todas as materias do ensino obrigatorias en galego, é un dos causantes do 
retroceso que está a sufrir o idioma no ámbito educativo. Di que poñer a 
lingua galega a un 33% coa lingua española non é potenciar a lingua galega 
polo que hai que beneficiala e que por iso se pide a derrogación do Decreto 
79/2010. Respecto do punto 5 da moción presentada o concelleiro di que 
propón incrementar por parte da Xunta as partidas para a defensa e 
promoción da lingua galega e que probablemente na resposta que se lle dea 
lle dirán que a Xunta vai incrementando os orzamentos para política 
lingüística  e que se utilice como partida por exemplo o ano 2017 e que 
seguramente foi maior o 2018 e o 2019 tamén, pero que o problema é cando 
se mira no seu conxunto por exemplo no ano 2009, que o goberno da Xunta 
de Galicia estaba nun bipartito BNG-PSOE,  para apoio á lingua galega 
había 19.479.984€ e no ano 2018 hai 7.623.085€, que a caída é espectacular, 
que dá igual que se suba o que sexa nunca se chegará a cantidade que había 
co bipartito. Di o edil que no ano 2018 a Plataforma Prolingua calculaba que 
na era Feijóo se deixaron sen investir para a promoción e defensa da lingua 
cento trinta e dous millóns de euros. Respecto do punto 6 da moción o 
concelleiro di que pídese a realización de campañas  de promoción da lingua 
galega, que é consciente de que o Concello do Barco xa fai esas campañas 
dende a Biblioteca e que fai un certo esforzo por incrementar o uso do 
galego, aínda que ao mirar algunhas das bases que se aproban para 
regularizar a concesión de axudas a asociacións ou entidades, por exemplo, 
vese que é minoritario o apoio que se está a dar ao galego cando se puntúan 
as actividades e o idioma usado, neste caso o galego, que ese escaso apoio 
condiciona tamén o escaso aprecio e que el pediu na comisión informativa 
de Cultura, nas que se ditaminaron esas bases, que se incrementara a 
puntuación nas bases de baremación das entidades culturais e as Anpas para 
facer as actuacións en galego, puntuadas con 5 puntos, e que lle respondeu a 
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sra Presidenta da Comisión que tempo atrás e por parte do PP lle 
recriminaron precisamente o contrario é dicir que fora máis de cinco puntos 
e que el lle contestou que o galego é cultura e o máximo expoñente dun 
pobo é a súa lingua e que por riba se trata dunha Comisión de Cultura que 
debería puntuar máis este aspecto e que a señora Presidenta lle respondeu 
que a ela precisamente non a tiña que convencer. Remata dicindo o señor 
concelleiro que seguen con esa petición ao Concello do Barco, porque o 
goberno local ten a potencia suficiente para non ter que preocuparse dos 
votos do seu grupo ou do PP.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que no seu conxunto Riada vai a votar a favor 
pero que quería facer algunha precisión, que non está polo 
reintegracionismo pero que cre que hai que protexer o galego e que lle 
gustaría que se  puidera consensuar unha Moción en defensa do galego, o 
papel que debe xogar o Concello do Barco en defensa do galego, que a el lle 
parece moi ben que se defenda nun futuro o Día das Letras Galegas 
dedicado ao poeta de Valdeorras Florencio Delgado Gurriarán pero ó 
mesmo tempo quere criticar como se elixe ao escritor seleccionado, que a 
RAG é quen o elixe e dos 60 premiados soamente concedeu o Día das 
Letras Galegas a catro mulleres e que dende o Concello habería que 
recordarlle que a parte de seguir loitando dende aquí por Florencio Delgado 
Gurriarán empecen a ter unha maior sensibilidade de xénero, que por iso lle 
gustaría que unha Moción como a que el propón fora consensuada co resto 
dos grupos políticos que queiran e estean dispostos a defender o galego, que 
así e todo a el non lle gusta a RAG por esa política de xénero. 

Concédeselle a palabra a concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular, a Sra. Guitián Martínez, quen di que como galega que é defende a 
súa lingua e cultura pero que tamén defende que todas as galegas usen o 
galego da maneira que lles pete, é dicir, nos ambientes e contexto onde cada 
un e cada unha queiran, que entende que hai dúas linguas oficiais en Galicia 
e hai o dereito de usar cada unha delas do xeito que lle pareza sen ningún 
tipo de imposicións. Respecto da moción que se debate a concelleira di que 
non cre que sexa a Xunta de Galicia a entidade competente para dedicar o 
Día das Letras Galegas do 2021 a Carvalho Calero, posto que esa 
designación é unha decisión que lle competen a RAG exclusivamente polo 
que non entende porque se ten que instar á Xunta, que tamén quere recordar 
que o PP no seu día presentou unha moción para que se dedicase o Día das 
Letras Galegas a Florencio Delgado Gurriarán, que o Presidente da Xunta 
así como os membros do Goberno falan en galego nas manifestacións 
públicas que fan, que cando falan a nivel nacional fano en castelán para que 
o entenda a audiencia do resto de España que non falan galego, pois hai que 
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recordar que fóra da autonomía de Galicia o galego non é lingua oficial e 
que de todas as maneiras que os membros do Goberno de Galicia se 
expresen en castelán cre que non incumpren ningunha normativa, que en 
canto ás medidas económicas extraordinarias para apoiar a cultura e o libro 
en galego, nos sectores culturais e turísticos xa se ten como primeira medida 
o apoio ao sector do libro e que tamén se teñen en conta outros sectores 
culturais como o audiovisual, as  artes escénicas, as artes plásticas ou  
galerías de arte en Galicia. Respecto da derrogación do Decreto 79/2010 di 
que verdade é que os índices son bastantes parellos e que non atopou a 
palabra prohibición no Decreto xa que soamente se indica en que lingua dar 
as materias na educación primaria e secundaria o que ven sendo un 50% en 
castelán e un 50% en galego e que no caso de que sexan colexios 
plurilingües, que se fale galego e castelán, un 33%. Respecto da lei Paz 
Andrade di que hai máis de 3.000 alumnos que estudan portugués como 
segunda lingua estranxeira en Galicia. Respecto do punto 5 da moción 
presentada, o orzamento deste ano está previsto que pase a ser de doce 
millóns de euros e que xa con respecto ao último punto da moción o seu 
Grupo defende a promoción e o ensino da lingua galega que é unha das súas 
linguas maternas e a lingua dos seus antepasados. Remata dicindo a señora 
Guitián Martínez que lle parece retorcer o rizo do galeguismo ata o extremo 
o de cambiarlle o apelido ao Presidente da Xunta, que pode que Feixoo lle 
soe mellor pero é que os nomes propios e os apelidos non se traducen.       

Concédeselle a palabra a concelleira delegada de cultura e educación, a Sra 
Pizcueta Barreiro, quen di que cre estar en dúas realidades, a realidade do 
nacionalismo e a realidade das dereitas, pero que hai certas cousas que son 
moi obxectivas e que non poden obviarse, que vai a intentar ser o máis 
obxectiva posible dende a súa perspectiva non só como concelleira senón 
como lingüista de formación. Di que en relación a exposición de motivos da 
Moción hai moi pouco que discutir pero que quere puntualizar unha serie de 
cousa, recoñece que a RAG custoulle moito dar esta homenaxe a Carvalho 
Calero, e que foi un dos lingüistas que máis fixo pola normativización e 
pola normalización do galego no século XX, que era da rama dos 
reintegracionistas e as vellas glorias da RAG se resistiron a dedicarlle o Día 
a  Carvalho Calero, e que ela non está en contra de que se dedique un ano 
enteiro a súa figura e o seu traballo pero que non vai a quedar sen o seu 
homenaxe porque a RAG xa admitiu que vai adiar o día para o 31 de 
outubro deste mesmo ano, data na que se cumpren os 110 anos do  
nacemento do escritor e que entende que iso se podería sacar da moción 
pero que aínda que o BNG non estea por esa labor cre que o PSOE pode 
votar a favor da moción. Di a concelleira que quere dar como unha especie 
de visión do que é o panorama actual do galego e que a Xunta de Galicia 
fártase de presumir nos medios de comunicación, declaracións, etc., de que 
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nunca as competencias lingüísticas dos falantes foron tan altas, que 
efectivamente se levan moitos anos no que o galego é asignatura obrigatoria 
no ensino pero que a realidade é que o galego gaña prestixio pero que perde 
falantes e que hai estatísticas que din que entre os nenos menores de 15 anos 
un de cada catro non sabe falar o galego, que tamén é un dato moi alarmante 
que por primeira vez na vida do galego o castelán sexa a lingua materna das 
familias galegas e que o 35% das familias de aproximadamente 30 ou 40 
anos declara non ter referentes en galego é dicir que os seus pais xa non lle 
falaban en galego. Di que non é un problema dun partido político nin do PP, 
que dende a democracia ata a era Feixoo, e que vai traducir o apelido porque 
xa que outros o traduciron antes, pois Feixoo é un apelido galego e Feijoo é 
unha tradución macarrónica ó igual que Sanjenjo, que xa que é o Presidente 
de todos os galegos podería traducir o nome porque hoxe en día é posible, e 
que, como xa dixo, dende a era Fraga ata a era Feixoo o galego perdeu  
moitísimo nos ámbitos de uso pero non solo no ensino senón tamén na 
TVG, por exemplo, que entre as dúas canles dedican un 4,6% ao galego nos 
espazos para o público infantil e xuvenil reducíndose na fin de semana a un 
2,7%, perdéndose programacións en galego como as do Xabarín Club  e que 
tamén a literatura en galego está case reducida, no ámbito da educación, aos 
libros de texto obrigatorios e por outro lado o escaso compromiso da 
mocidade cara á lingua e todo ven porque non están ben postos os alicerces 
desa lingua nos ámbitos nos que teñen que ser difundida e aparte de que se 
seguen tendo fortes prexuízos co idioma despois de tanto tempo. Di a señora  
Pizcueta Barreiro que non lle cabe dúbida que o culpable de todo iso é 
Feixoo, non é o PP, porque na era Fraga chegaron a investirse 23.000.000€ 
en política lingüística e o orzamento actual deste ano son 8.300.000€ e que a 
política lingüística necesita dotación económica, que con relación ao 
Decreto do plurilingüísmo pensa que está suficientemente explicado que 
supuxo unha eliminación de horas lectivas de asignaturas en galego e que 
outra cousa moi importante da que non se falou deste decreto foi a 
eliminación dos programas de inmersión lingüística para aquelas familias 
que desenvolven a súa vida en castelán para que os seus fillos puideran 
dende idades moi temperás ter contacto co galego, que tamén quere recordar 
que as críticas ao decreto non se fan soamente dende Galicia pois a Carta 
Europea das Linguas e o Consello Europeo chamáronlle a atención non só á 
Xunta porque tamén España está incumprindo os compromisos 
internacionais para preservación das linguas cooficiais e cando o Consello 
comunicou que se emendara isto o antes posible Feixoo contestoulle que 
non tiña pensado facelo. Di a concelleira que o Presidente da Xunta non fala 
sempre en galego e que ultimamente está facendo declaracións para Galicia 
en castelán e que é unha falta de respecto que o Presidente da Xunta de 
Galicia estea incumprindo a Lei de Normalización Lingüística no seu artigo  
6 e quere quere comentar que se esqueceu de que ultimamente na TVG 
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estanse emitindo películas en inglés sen subtítulos que deben de pensar que 
os galegos xa dominamos tanto o inglés que xa podemos visualizar e 
escoitar películas en inglés sen subtítulos, que iso é cargase ao galego dunha 
vez. Di a concelleira que todo o que se falou demostra que o que está a facer 
o señor Feixoo é traballar pola completa desaparición da lingua e 
desprezando aos galegos e ás galegas, que tamén lle gustaría que o BNG 
como representante nacionalista a quen hai que agradecerlle o seu labor na 
recuperación e reivindicación da normativización da lingua durante o século 
XX que foi importante e imprescindible, debe deixar as loitas fratricidas, 
que ela leva sufrindo durante anos esas loitas, que xa chega a tal punto o 
diferencialismo entre reintegracionistas e non  reintegracionistas que todo 
iso o único que fai é un fraco favor para o galego, que hai unha norma que 
xa está estandalizada dende o ano 80 con diferentes modificacións e xa está 
o suficientemente asumida pola poboación para poder ser unha base. Di que 
o que necesita o galego é favorecer o seu uso pola vía do prestixio, da 
utilidade e do enriquecemento pero nunca pola vía da imposición, que cre 
que todas as institucións deben ter un compromiso sincero con accións 
eficaces e iniciativas máis ambiciosas. Remata dicindo a señora  Pizcueta 
Barreiro que, en relación co punto 6 da Moción, si de algo non peca este 
Concello é de promover a dinamización e a promoción da lingua e que as 
campañas as fan todos os días dando exemplo e sobre todo falando galego.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por once votos a favor 
(dos concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, 
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:

1. Instar á Xunta de Galiza e á Real Academia Galega a ampliar ao ano 
2021 a dedicación do Día das Letras Galegas a Carvalho Calero.
2. Dirixirnos á Xunta de Galiza para que todos os membros do goberno 
galego respecten a lexislación vixente e empreguen a lingua galega en 
todas as súas manifestacións públicas, nomeadamente o seu Presidente.
3. Instar á Xunta de Galiza a que adopte medidas económicas 
extraordinarias para apoiar o sector da cultura e do Libro en galego. 
4. Instar á Xunta de Galiza a derrogar o Decreto 79/2010, do 20 de 
maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza e 
elaborar un novo marco lexislativo que conte co consenso das forzas 
políticas do Parlamento galego.
5. Instar á Xunta de Galiza a restituír o orzamento recortado durante 
os últimos anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e 
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promoción da lingua galega e tamén as necesarias para implementar a 
Lei Paz Andrade.
6. O Concello do Barco de Valdeorras promoverá a realización de 
campañas de dinamización lingüística e promoción do uso da lingua 
galega en diferentes sectores, dándolle especial importancia á infancia e 
á mocidade.

Di o señor Alcalde que a seguinte Moción foi presentada por polo 
concelleiro do BNG, o señor Vilasánchez Feijóo, relativa ao servizo do tren 
hotel.

Moción de carácter político presentada polo concelleiro do GRUPO 
MIXTO José Jesús Vilasánchez Feijóo, para a recuperación do servizo 
do Tren Hotel entre A Coruña, Pontevedra e Vigo, a Madrid e 
Barcelona  

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 di que antes de ler a Moción quere dicir que 
ante a presentación polo BNG da moción en demanda dun servizo 
ferroviario para a Galicia interior, amplamente debatida vai só catro meses, 
non tería sentido presentar unha segunda moción sobre o tren a non ser pola 
variación das circunstancias como así ten sucedido, que cronoloxicamente o 
26 de maio RENFE facía pública a intención de non reanudar a circulación 
do tren hotel que une Galicia con Madrid e Barcelona tras o estado de 
alarma, e o 27 de maio o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, 
presentou unha proposta non de Lei sobre a supresión deste tren hotel e 
sobre o transporte ferroviario en Galicia e o 1 de xuño o BNG do Barco 
presenta a Moción neste Concello que se lerá a continuación, pero é que o 2 
de xuño o portal dixital ileón.com publica que RENFE restablecerá o 
servizo en resposta a unha carta remitida pola Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente e aduce que a suspensión obedece a motivos coxunturais e 
sanitarios. Di que de ser certo todo isto a moción presentada perde grande 
parte do seu sentido, máis por si acaso, como medio de presión, considera 
que a moción non debería retirarse.
    
De seguido o señor Vilasánchez Feijóo dá lectura á Moción presentada, que 
literalmente di:

“Exposición de motivos:
Con data de 6 de febreiro de 2020, debateuse en sesión ordinaria deste pleno 
unha moción do bng en demanda dun servizo ferroviario digno para a Galiza 
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interior. A moción e o debate figuran na acta do pleno polo que non é 
preciso repetir ningún dos argumentos dada a proximidade temporal deste 
pleno.
Mais o pasado 26 de maio RENFE facía pública a intención de non reanudar 
a circulación do coñecido “tren hotel” que une Galiza con Madrid e 
Barcelona unha vez finalizada a declaración do estado de alarma aducindo 
motivos económicos agravados pola crise do coronavirus.
Faise imprescindíbel remarcar que o noso país non conta cun servizo de 
proximidade e cercanías como si ten Catalunya, Asturias ou Euskadi, e isto 
fai que por forza maior servizos como o tren hotel sexan empregados pola 
xente de vilas como O Barco ou A Rúa para desprazarse a outras 
poboacións. Polo tanto a decisión de non reanudar a circulación do tren 
hotel, o que suporía a desaparición dese servizo, será un paso máis no 
empeoramento dos servizos ferroviarios da Galiza e no illamento da nosa 
comarca.
Por todo o anterior o bng solicita do pleno da corporación a adopción dos 
seguintes acordos:
Instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que 
demande da entidade pública empresarial ferroviaria dependente que 
reanude de forma inmediata o servizo de tren hotel entre a Coruña 
Pontevedra e Vigo a Madrid e Barcelona.
Demandar do Goberno do estado o inicio coa comunidade autónoma de 
Galiza dun calendario para acordar as transferencias das competencias en 
materia de ferrocarril interior xunto cun financiamento axeitado co 
obxectivo de impulsar un servizo público de cercanías na Galiza."

Di o señor Vilasánchez Feijóo que o servizo público de cercanías xa foi 
tratado vai catro meses e non conseguiran poñerse de acordo, pero que 
realmente fai ver que si desaparecese ese tren hotel polas causas que foran, 
as comunicacións da comarca quedarían moi mermadas e por iso considera 
que é necesario volver a introducilo. 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o tema do tren é recorrente neste Concello, 
que no ano 2017 xa se fixera unha declaración institucional do Concello en 
defensa do servizo de cercanías e en defensa da expedición de billetes, que 
había un intento por parte de ADIF ou de RENFE de suprimila, que a partir 
de setembro vanse substituír por maquinas expendedoras, que por outra 
parte están xeneralizadas no resto de España e que en febreiro deste ano 
discutiuse e votouse unha moción do BNG para a defensa do servizo 
ferroviario e agora queren quitar este tren hotel aínda que parece ser que 
recapacitaron e ven que é necesario mantelo. Di que nesa situación o seu 
Grupo propón seguir expectantes ante calquera modificación, e sobre todo o 
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Concello que sexa expectante na defensa dos trens de cercanías que 
interesan como valdeorreses, un bo servizo co resto de Galicia, con Lugo, 
Monforte, Vigo e Ourense, non deixándoo perder. Di o voceiro que o dende 
o seu partido político, Riada, son moi recorrentes en denunciar o proxecto 
do AVE, que, como xa dixo outras veces, parécelles un proxecto faraónico, 
un proxecto sen sentido para Galicia e que ademais, como xa denunciou 
nunha reunión do Eixo Atlántico, é máis importante facer o corredor 
atlántico de mercadorías dende portos de Galicia ata o interior de Europa, 
pasando por Palencia e por León, que o AVE, que está a punto de finalizarse 
e segue pensando que é un erro, aínda que si que ten un pequeno sentido 
despois do esnaquizo que fixeron no territorio, polo menos vai permitir 
quitar os  niveles de contaminación do transporte aéreo, que eles van seguir 
intentando defender un servizo ferroviario de posibilidade, de cercanías, que 
é o que máis convén para manter a poboación rural. Di que, como xa dixo o 
señor Vilasánchez Feijóo, non ten moito sentido votar esta Moción porque 
non hai un feito consumado, pero que así e todo, el quere que se someta a 
votación, Riada se vai a abster no sentido que prometeron mantelo e que se 
non o manteñen propoñen mobilizarse non só cunha moción senón 
mobilizar a poboación en defensa do tren hotel.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal del Partido 
Popular, o Sr. Crespo Díaz, quen di que o seu Grupo está en contra da 
supresión do servizo do tren hotel Coruña, Vigo a Madrid e Barcelona, así 
como outros que se poidan dar nese sentido. Di o concelleiro que ese é un 
servizo indispensable como xa manifestaron no Pleno do mes de febreiro 
cando se presentou a Moción da que se falou anteriormente, que entre 
outras cousas, rexeitaron o peche da venda presencial de billetes e que o 
seu Grupo presentou unha emenda transaccional que non foi admitida polo 
BNG, que foi quen presentou a Moción, e que eles consideraban máis 
axeitada ás necesidades do Barco. Dá lectura o concelleiro á emenda 
presentada na sesión plenaria celebrada o 26.02.2020 e que literalmente di: 
"- Instar ao Ministerio de Fomento a: 1.- Ordenar a Renfe e Adif a 
inmediata posta en funcionamento co carácter de “paradas facultativas” ás 
estacións e apeadeiros eliminados na liña A Coruña – Monforte – 
Ponferrada, así como os que estando formalmente en funcionamento non 
contemplan esa opción en moitos servizos. 2.-A adecuación de horarios de 
tres servizos (mañá, mediodía e serán) en ambos sentidos, que faciliten a 
chegada ás grandes cidades e os transbordos cos servizos de Longa 
Distancia. 3.-A asimilación tarifaria, así como de axudas, subvencións e 
bonificacións, en igualdade de condicións ao transporte colectivo por 
estrada (Tarxeta Metropolitana da Xunta). 4.-Promover unha mellora 
integral da infraestrutura, incorporando a dupla vía, mellorando o trazado, 
eliminando os pasos a nivel, electrificándoa e aumentando os sistemas de 
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seguridade. Resultando unha liña mixta viaxeiros – mercadorías 
homologada aos estándares actuais europeos. 5.- Instar á Xunta de Galicia a 
manifestar ante o Ministerio de Fomento o seu apoio a estas iniciativas e a 
defendelas en tódolos foros posibles".
Prosegue o concelleiro dicindo que con esa emenda queren deixar claro o 
posicionamento do seu Grupo e que parece ser segundo a noticia da prensa 
lida que o Ministerio asegurou que a supresión do tren hotel non ía a 
ocorrer e que se debe á redución da mobilidade dende o punto de vista 
sanitario, que sendo así é entendible sempre que non sirva de escusa para 
suprimir de xeito definitivo o servizo ás cidades, que de momento entendan 
o seu Grupo non quere fiarse ata que vexan o reinicio do servizo. Respecto 
do que se demanda no 2º punto da moción o concelleiro di que ven ser moi 
parecido ao que se pedía no punto 1º da presentada no mes de febreiro, que 
entenden que é máis unha cuestión ideolóxica que práctica, que así o 
entenderon daquela e por iso presentaron a emenda, que por suposto 
respectan a ideoloxía do señor Vilasánchez Feijóo pero que este aspecto 
non o comparten.      

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que a moción, como xa dixo 
o seu propoñente, perde case toda a súa relevancia no momento en que a 
xerencia de operacións de RENFE de Castela e León lle contestou a Junta 
de Castela e León dicindo que o tren hotel non se suspendía definitivamente 
senón que era unha suspensión temporal motivada pola situación do 
COVID19, polo que esa primeira parte da Moción quedaría, dende o seu 
punto de vista, totalmente invalidada. Di que lle chama a atención que nos 
medios de comunicación non atopou esa comunicación de Renfe mentres 
que a noticia da supresión do saíu en primeira plana en moitos deles pero 
non a segunda que soamente saíu en dixital non en papel, que os medios de 
Castela e León o recolleron inmediatamente e na propia páxina web oficial 
da Xunta de Castela e León estaba o documento coa resposta dada e que o 
Alcalde falou con responsables de RENFE e tamén lle contestaron que non 
se suspendía e que por iso cren que o ten hotel vai seguir. Di o voceiro que 
con respecto ao 2º punto da Moción el atopouse cunha noticia de fai un ano 
que dicía que "o plan director do corredor atlántico contempla por primeira 
vez unha planificación de Fomento  e deixa aberta a porta aos servizos 
ferroviarios metropolitanos en Galicia", que eses servizos ferroviarios 
metropolitanos van a afectar a toda a franxa atlántica e a dous polos, 
Coruña-Ferrol, que son 400.000 habitantes, e Vigo-Pontevedra que terá 
outros 400.000 habitantes, e que quizás tamén Santiago-Vilagarcía e que a 
Comarca de Valdeorras non vai a estar nunca en ningún punto de cercanías, 
non vai a haber un servizo de cercanías, que dende o Partido Socialista 
entenden que hai que seguir loitando pola mellora das infraestruturas, polo 
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corredor atlántico, como se está facendo, e sobre todo polos servizos de 
media distancia que é o que nos vai comunicar con Ourense, Santiago, 
Coruña, Vigo e por outro lado con Ponferrada ou León, que non se vai a 
estar incluídos en cercanías porque non hai poboación suficiente para 
manter ese tipo de servizo.

Fai uso da palabra o señor Vilasánchez Feijóo e pregunta que si puxera na 
Moción "co obxectivo de impulsar un servizo público de cercanías e media 
distancia" cambiaría a cousa.

Di o señor Alonso Araujo que o Partido Socialista do Barco defende o tren, 
que iso está demostrado, que xa no Pleno celebrado no pasado mes de 
febreiro deu conta dos investimentos que se levan feito por ADIF na liña 
Ourense-Lugo e Monforte-León dende fai un ano ata agora, que son 
126.490.000€ dos que 83.000.000€ son para electrificación  da liña 
Ourense-Lugo, que era o que tiña asinado o BNG no documento de acordo 
de investidura co PSOE, e que neste acordo non aparece nada do que 
aparece agora na moción.
 
Di o señor Vilasánchez Feijóo que ese era un acordo de investidura non era 
o acordo definitivo, que xa llo dixo a vez pasada, era un acordo de 
investidura, nada máis.

Di o señor Alonso Araujo que o que alí había e que lle competía ao PSOE 
xa está, a electrificación do tramo Ourense-Lugo xa se está facendo.

Di o señor Vilasánchez Feijóo que si o que competía ao BNG tamén xa está 
investido, que están os dous na mesma posición, que por iso el di que non é 
preciso repetir os argumentos que están xa na acta do Pleno do mes de 
febreiro e que a cuestión era que ían a eliminar un dos trens que era 
fundamental para eles e era urxente facer unha moción e que reconsideraron 
a postura e non o eliminan.  
 
Di o señor alcalde que pola información que ten nunca pensaron eliminar o 
tren hotel senón que simplemente o suprimiron porque non se pode ir ata 
Ponferrada e non tería sentido poñer un tren baleiro que xa de por si este 
servizo ten moitas perdas. Di o alcalde que el estivo en Bruxelas loitando 
polo que de verdade lle interesa a este Concello e a esta Comarca que é o 
corredor atlántico ferroviario, que é o que nos vai a poñer en Galicia, no 
resto de España e en Europa e que ademais vai a posibilitar que o interior de 
Galicia se desenvolva precisamente porque ese corredor de mercadorías vai 
a permitir que as empresas se coloquen en Monforte pero tamén no Barco e 
en Ponferrada porque teñan saída os produtos, que o gran problema que 
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teñen as empresas neste Comarca que hai que levar eses produtos moi lonxe 
e a única posibilidade é o transporte por estrada e que o Concello do Barco 
vai a estar sempre en fronte de calquera goberno de calquera cor que 
suprima servizos para esta Comarca, pero que ante a más mínima dúbida 
que haxa non se pode estar apoiando iniciativas deste tipo, que o seu Grupo  
sempre estivo nas manifestacións que houbo cando se quería pechar as 
estacións e que neste momento entende que a día de hoxe ese servizo non 
corre perigo polo que non van a apoiar esta moción.

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

5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que hai 
dous temas que lle preocupan e que son recorrentes no Concello, que un é o 
roce de fincas privadas e pregunta senón sería oportuno volver a publicar un 
edicto nas aldeas para que a xente limpe as fincas.

Di o señor Alcalde que estaban esperando ao que dixera a Xunta e o outro 
día aprazou a data límite que pasa ao 15 de xullo e que xa dende o 
departamento de obras se están mandando recordatorios á xente que ten que 
limpar as fincas e que efectivamente se reiterará o bando que se publicaba 
outros anos para que a xente de agora ata o 15 de xullo empece a rozar de 
novo as fincas.

Di o señor García Yáñez que non se pon o bando parece que o Concello 
pasa de largo do asunto e que outro tema é que as aldeas da veira dereita do 
Sil non se recolle a punto o lixo e os contedores están cheos, sobre todo a 
semana pasada, e pregunta si hai algún problema coa concesionaria.  

O alcalde di que estivo pechada a planta .

Fai uso da palabra a concelleira delegada dos servizos de abastecemento, 
saneamento, limpeza e recollida de lixo, a señora Álvarez Fernández,  quen 
di que estivo pechada a planta de transferencia da Rúa dous días e non se 
podía levar nada.
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Di o alcalde que ao non poder levar o lixo durante esas 48 horas recolleuse 
en camións ata que se encheron e despois como non se puido coller máis 
produciu un retraso considerable xa en todo o proceso de recollida, pero iso 
foi alleo á empresa concesionaria e ao Concello.

Pide a palabra o señor Melo García quen, unha vez concedida, di que ten 
tres preguntas, que a primeira é sobre a páxina web do Concello que lle 
comentaron que non está actualizada e é bastante complexa.

Contéstalle a Presidencia que a páxina web do Concello está en pleno 
proceso de remodelación e que a técnica informática, que foi quen a revisou 
e fixo unha nova remodelación completa da páxina que xa está rematada, 
tivo un problema de saúde e vaise a incorporar en breve pois vai a pedir a 
alta voluntaria, pero que en canto se reincorpore poñerase o novo deseño da 
páxina web e comezara a funcionar correctamente.

Segue no uso da palabra o señor Melo García e di que parece que comezou a 
funcionar onte o servizo da ORA, que lle parece que sería máis lóxico 
esperar a que remate o estado de alarma. 

Di o señor alcalde que todas as cidades reinstalaron de novo o servizo da 
ORA e que xa non é un problema de que día se empeza ou que día non se 
empeza, que o problema é que o día que se anulou o servizo non había un 
sitio no Barco onde aparcar, pois a xente deixaba os vehículos nas rúas 
principais. Di que nos dous primeiros meses non houbo problemas porque a 
mobilidade era pequena pero que agora se levan quince días, dende que se 
entrou na Fase I, que é un verdadeiro problema poder aparcar na Vila e 
incluso á Policía Municipal non lle quedaba outra que multar máis do 
habitual.

Pregunta o señor Melo García como está agora mesmo o contrato da ORA.

Contéstalle o señor Alcalde que nestes momentos están os técnicos 
rematándoo, ou que iso espera porque por riba saíu a nova Lei de Contratos, 
que os pregos administrativos xa os redactou o técnico que os fai e o prego 
técnico xa o fixo o arquitecto, que hai un informe xa case ganduxado polo 
Secretario e que agora está traballando xunto coa Interventora para revisar o 
contrato sobre todo polos cambios introducidos pola nova Lei de Contratos, 
que el espera sacalo canto antes.

Continúa no exercicio da palabra o señor Melo García e di que no último 
Pleno lle sorprendeu gratamente que se mostrara contrario a que o Goberno 
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de Sánchez puidera dispoñer do remanente de Tesourería  dos Concellos e 
que agora no último Pleno da Deputación o PSOE votou en contra dunha 
moción que se instaba ao Goberno central a garantir a autonomía das 
entidades locais para xestionar os seus recursos e que tendo en conta que 
habendo no Corporación un representante na Deputación que é voceiro do 
Goberno municipal pediríalle que explicara un pouco ese cambio. 

Contéstalle o voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o Sr. Alonso 
Araujo, que houbo dúas mocións, unha delas presentada por Ciudadanos e o 
PSOE votou favorablemente, que era pedindo o remanente de Tesourería a 
disposición cen por cen dos Concellos, que houbo outra Moción na que o PP 
incluía entre outras cousas o que comenta o señor Melo García, pero que 
había máis asuntos nesa moción cos que o PSOE non estaba de acordo, pero 
que o PSOE votou a favor de que o remanente de Tesourería quede a 
disposición dos Concellos e que os Concellos poidan decidir sobre o cen por 
cen dese remanente, pero que nesa moción do PP había moitos asuntos cos 
que non estaban de acordo e como non se pode votar por partes por iso 
votaron en contra.

Intervén o señor Presidente para dicir que en calquera caso se a Deputación 
quere botarlle unha man aos Concellos o ten fácil, que con aprobar o Plan de 
Concellos que teñen Pontevedra, Coruña e Lugo, xa arranxaría todos os 
problemas a case todos os Concellos e que o Concello do Barco en vez de 
150.000€ que lle dá por todos os conceptos ao longo do ano, pasaría a 
recibir 450.000€ ou 500.000€ collendo o modelo de Lugo, que somos 
similares, non o de Pontevedra ou da Coruña onde un concello como O 
Barco recibe entre 1.800.000€ e 2.000.000€ todos os anos tanto para 
investimentos como para gastos xerais ou para o que queira.

Di o señor Melo García que el non falou nada da Deputación, que o que 
preguntou xa o entendeu pero e que non procede o que acaba de dicir o 
alcalde.

Di o alcalde que pode vir tamén.   

Pide a palabra o señor González Rodríguez quen, unha vez concedida, di 
que vai citar varias deficiencias, para que se solucionen o antes posible, e di 
que na Praza Maior hai que quitar herbas e maleza que hai onde a terraza do 
Veirasil, que tamén hai alí un canlón atascado e non baleira a auga, que a 
beirarrúa onde está a nova pasarela onde o edificio do Casino está chea de 
cabichas, e que as papeleiras instaladas cando se vai cara a Casa Grande en 
Viloira están todas sen baleirar dende fai varios días. Di o señor González 
Rodríguez que a empresa que está facendo a roza indo para Tremiñá está 
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deixando toda a herba pola metade que non está cortando ben, que se está a 
pagar ese servizo e hai que mirar que deixen ben as cousas, e que a canastras 
das pistas do Malecón están rotas e que o paso de peóns que está preto do 
establecemento de Telepizza leva máis dun mes que lle faltan lastras e 
calquera día pode ter un accidente unha persoa. Remata o concelleiro 
dicindo que na Praza Maior, no centro da Praza, falta unha baldosa e hai un 
oco enorme e roga que se solucione o antes posible.

Di o señor alcalde que todas estas cousas hai que ir a velas, que el xa tomou 
nota de todo e que se intentará arranxalas na semana que ven.       

    
Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 20:57 
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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