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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 2 DE XULLO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 2 de xullo 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
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández

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

Grupo Municipal Mixto:
D. Félix  García Yáñez

Non asiste o concelleiro D. José Jesús Vilasánchez Feijóo, sen que conste 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal, aínda que se 
xustificou a non asistencia de forma verbal pola Presidencia.

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, pide que conste en acta o pésame da 
Corporación municipal polo pasamento de D. Carlos Terán Díaz que foi 
durante moitos anos tenente de alcalde do Concello do Barco de Valdeorras 
e un persoa importante na historia da Vila Barco de Valdeorras.

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

1º Aprobación das actas das sesións  anteriores: sesión ordinaria de 4 de 
xuño de 2020 e sesión extraordinaria de 16 de xuño de 2020

Pregunta o señor Alcalde se hai algunha observación que facer ás actas das 
sesións ordinaria e extraordinaria celebradas polo Pleno os días 4 e 16 de 
xuño de 2020, respectivamente, que se remitiron a todos os concelleiros 
xunto coa convocatoria desta sesión e se dan por lidas e, ao non formularse 
observación algunha, as devanditas actas resultaron aprobadas en votación 
ordinaria por unanimidade dos quince concelleiros asistentes na sesión.

Fai uso da palabra a Presidencia para dicir que antes de pasar ao 2º punto da 
orde do día, por acordo entre os voceiros municipais, vai a modificar a orde 
do día co fin de introducir unha moción urxente para que o concelleiro Don 
Eladio Ramón Santos Martínez tome posesión tralo cese da concelleira 
Dona María Irene Dacal Feijóo e explica que ao confeccionar a orde do día 
do Pleno no se puido incluír a toma de posesión do seu substituto porque ata 
onte non chegou a documentación da Xunta Electoral Central e fíxose unha 
Moción de urxencia, que foi remitida aos voceiros, para que puidera tomar 
posesión como concelleiro D. Eladio Ramón Santos Martínez e así poder 
asistir como Concelleiro ao resto da sesión do Pleno. 

O alcalde dá conta da moción na que se xustifica a urxencia do asunto. A 
moción sinala o seguinte:

PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA
ASUNTO: Toma de posesión do Concelleiro Don Eladio Ramón Santos 
Martínez
Expediente: 2020 SEC000000181
Antecedentes
1 Dona María Irene Dacal Feijóo foi declarada concelleira electa do 
Concello do Barco de Valdeorras pola candidatura presentada polo 
PARTIDO DOS SOCIALISTAS de GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE), cargo do que tomou posesión o día 
15 de xuño de 2019. A concelleira presentou escrito nesta Corporación o día 
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1 de xuño do 2020 polo que renunciou ao cargo de concelleira da 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras. 
2 O Pleno do Concello tomou razón da renuncia ao cargo en sesión 
celebrada o 4 de xuño do 2020.
Consideracións legais e técnicas
1 Remitiuse certificación da toma de razón da renuncia ao cargo de 
concelleira María Irene Dacal Feijoo á Junta Electoral Central, quen 
requiriu, por correo electrónico, informe da Secretaría municipal relativo á 
persoa a quen lle corresponde sexa expedida nova credencial en substitución 
da concelleira María Irene Dacal Feijoo. O informe emtiuse o día 18 de 
xuño de 2020, informe que se adiantou á Junta Electoral Central por correo 
electrónico e significaba, entre outras consideracións: " Que segundo o 
exame da Relación de candidaturas presentadas con motivo de las 
Elecciones Locales 2019, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
187.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General (B.O.P. Ourense de 24 de abril de 2019) e os antecedentes que 
constan nas depedencias ao meu cargo, a persoa a quen lle corresponde sexa 
expedida nova credencial en substitución da concelleira María Irene Dacal 
Feijoo é Eladio Ramón Santos Martínez. O que asino para remitir á Junta 
Electoral Central, en O Barco, 18 de xullo do 2020.".
2 A credencial de concelleiro chegou ao Concello o día 1 de xullo do 2020.
3 O concelleiro Eladio Ramón Santos Martínez deu cumprimento o día 2 de 
xullo do 2020 ás esixencias do artigo 75.7 da Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local formulando ante a Secretaría 
declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera 
actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos 
e a declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades 
de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das 
autoliquidacións de los impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, 
Sociedades.
XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
É necesario garantir o dereito á participación política do concelleiro Don 
Eladio Ramón Santos Martínez, designado pola Junta Electoral Central en 
substitución da concelleira Dona María Irene Dacal Feijóo. Para adquirir 
todos os dereitos do cargo Don Eladio Ramón Santos Martínez ten que 
tomar posesión. Enténdese por esta Alcaldía que a defensa deste dereito 
constitúe un suposto claro de urxencia, non sendo xustificable esperar a 
unha sesión posterior, mais aínda tendo en conta que se acordou non 
celebrar sesión ordinaria do Pleno da Corporación no mes de agosto.
Proponse que o Pleno da Corporación acorde a urxencia do asunto e se 
proceda a dar posesión do cargo ao concelleiro Don Eladio Ramón Santos 
Martínez.
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Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, di o señor alcalde que o 
señor Santos Martínez xa presentou ante a Secretaría Municipal a 
declaración de intereses e  que polo tanto procede que tome posesión do 
cargo.

De seguido o alcalde convida ao señor Santos Martínez a que se acerque á 
Presidencia e o sr. Santos Martínez procede a prestar xuramento ou promesa 
de cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Barco de 
Valdeorras dicindo o seguinte: “Eu, Eladio Ramón Santos Martínez 
prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do 
cargo de Concelleiro con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental do Estado.” 

A Presidencia di que neste acto fáiselle entrega ao señor Santos Martínez do 
escudo do Barco e da medalla, e dálle a benvida como novo membro da 
Corporación.

Logo do anterior, se procede a tratar o asunto incluído como 2º na orde do 
día.  

2º Ditame da Comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá 
celebrada o 26 de xuño do 2020 relativo a solicitude de compatibilidade 
para posto en actividade privada presentada por Daniel Arias Prada, 
persoal laboral fixo do Concello. Expediente 2020 SEC000000140

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá do 26 de xuño do 2020, 
que literalmente di:

“Asunto: solicitude de compatibilidade para posto en actividade privada solicitada 
por Daniel Arias Prada
Antecedentes
1 Escrito presentado polo interesado no que solicita a compatibilidade o 9 de marzo 
do 2020.Melloras de solicitude realizada o 2 e 12 de xuño do 2020.
2 Informe do coordinador da unidade na que presta servizo o solicitante do 11 de 
xuño do 2020.
3 Informe da Secretaría Municipal.
Consideracións legais
Previa: O persoal interesado na compatibilidade desempeña as funcións de oficial 
de 1ª de obras, persoal laboral fixo do Concello. As retribucións que percibe o 
solicitante contemplan os conceptos retributivos de salario e de antigüidade.
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1ª A normativa básica no asunto que nos ocupa é a LIPSAP (bases do réxime 
estatutario da función pública ditadas ao abeiro do artigo 148.11 da C.E.).
Teranse en conta os artigos 8 a 12 do RD 598/1985, do 30 de abril.
O artigo 2 da LIPSAP establece o seu ámbito de aplicación, comprendendo, 
segundo o apartado c): «el personal al servicio de las Corporaciones Locales y de 
los Organismos de ellas dependiente.
Ademais, tal e como recolle, de forma explícita, o artigo 2.2 da LIPSAP, o ámbito 
de incompatibilidades esténdese a todo o persoal, «cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de la relación de empleo». Polo tanto a LIPSAP resulta de aplicación ao 
caso que nos ocupa.
2ª O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fóra 
das Administracións Públicas requirirá previo recoñecemento de compatibilidade. 
O prazo para resolver é de dous meses e a competencia orgánica é do Pleno da 
Corporación.
Os recoñecementos de compatibilidade non poderán modificar a xornada de 
traballo e horario do interesado e quedarán de forma automática sen efecto no caso 
de cambio de posto no sector público (artigo 14 LIPAP).
3ª A actividade privada que se pretende realizar non constitúe unha excepción do 
réxime de incompatibilidades que regula a LIPAP (so o están as do artigo 19 da 
Lei) polo que cómpre estudar o cumprimento dos requisitos comúns e específicos 
para a autorización de actividades privadas.
Cumprimento dos requisitos da autorización para o exercicio dunha actividade 
privada:
a) Cómpre principiar sinalando que o desempeño dun posto de traballo na 
Administración será incompatible co exercicio de calquera cargo, profesión ou 
actividade, pública ou privada, que poida impedir ou menoscabar o estrito 
cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade ou 
independencia (artigo 1.3 da LIPSAP).A actividade non se pode relacionar 
directamente co as que desenvolva o Departamento, Organismo ou Entidade onde 
estivera destinado o solicitante (artigo 11.1 LIPSAP).
Este precepto desenvólvese polo artigo 9 do RD 598/1985, do 30 de abril 
(supletoriamente aplicable ao caso que nos ocupa) " De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos primero, 3, y once, 1, de la Ley 53/1984, no será posible el 
reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos 
sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el Departamento,
Organismo, Ente o Empresa públicos a los que el interesado esté adscrito o preste 
sus servicios ".
A actividade privada non pode referirse a asuntos nos que estea intervindo, 
interviñera ou tivera intervido nos últimos anos ou teña que intervir por razon do 
posto público, o que inclúe as actividades profesionais prestadas a persoas ás que 
se estea obrigado a atender no desenvolvemento do posto público (artigo 12.1 a da 
LIPSAP).
O informe do coordinador da unidade na que presta servizo o empregado público 
solicitante sinala:
" INFORME
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Tras revisión de la documentación presentada, se observa que la actividad que se 
pretende realizar consiste en a impartir como docente de formación profesional 
teórica y práctica para adultos en temas relacionados con edificación y obra civil, 
prevención de riesgos laborales y manejo de maquinarias, en un horario 
independiente el cual se desarrolla. En principio, y en relación directa con el 
departamento al que se encuentra adscrito el solicitante y en el cual desarrolla su 
actividad como empleado público, no se encuentra ningún impedimento que 
interfiera o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa la 
imparcialidad o independencia.
CONCLUSIÓN
En base a todo ello, en relación directa con la actividad que desarrolla en este 
Ayuntamiento, podría entenderse autorizable la compatibilidad solicitada por no 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 
imparcialidad o independencia."
b) A actividade para a que se solicita compatibilidade non pode estar incluída nos 
supostos do artigo 12 apartado 1 da LIPSAP e segundo declara o solicitante a 
duración máxima semanal da actividade privada respectaría o máximo do apartado 
2 do artigo 12 da LIPSAP.
c) Non consta que se tivera recoñecido outra compatibidade para actividade 
privada ao solicitante polo que non se incumpriría o artigo 13 da LIPSAP.
d) Sinala o artigo 16 da LIPSAP que "así mesmo, por excepción e sen prexuízo das 
limitacións establecidas nos artigos 1.ou 11, 12 e 13 da presente Lei, poderá 
recoñecerse compatibilidade para o exercicio de actividades privadas ao persoal 
que desempeñe postos de traballo que comporten a percepción de complementos 
específicos, ou concepto equiparable, cuxa contía non supere o 30 por 100 da súa 
retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade.".
Nas retribucións do solicitante non se establece o concepto retributivo de 
complemento específico ou equiparable.
e) A solicitude tamén cumpre coas esixencias do RD 598/1985, do 30 de abril.
4ª Todas as resolucións de compatibilidade para desempeñar un segundo posto ou 
actividade no sector público ou o exercicio de actividades privadas inscribiranse 
nos Rexistros de Persoal correspondentes. Este requisito será indispensable, no 
primeiro caso, para que poidan acreditarse haberes aos afectados polo devandito 
posto ou actividade (artigo 18 da LICPAP).
O persoal autorizado non poderá facer uso ou invocar a súa condición pública para 
o exercicio da actividade privada (artigo 15 LIPAP).
De acordo co artigo 20 da LICPA:
-O incumprimento do disposto nos artigos anteriores será sancionado conforme ao 
réxime disciplinario de aplicación, sen prexuízo da executividade da  
incompatibilidade en que se incorreu.
-O exercicio de calquera actividade compatible non servirá de escusa ao deber de 
residencia, á asistencia ao lugar de traballo que requira o seu posto ou cargo, nin ao 
atraso, neglixencia ou descoido no desempeño dos mesmos. As correspondentes 
faltas serán cualificadas e sancionadas conforme ás normas que se conteñan no 
réxime disciplinario aplicable, quedando automaticamente revogada a autorización 
ou recoñecemento de compatibilidade se na resolución correspondente cualifícase 
de falta grave ou moi grave.
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Por todo o anteriormente exposto
DITAMINAMOS:
1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Daniel Arias Prada para o 
exercicio da actividade de impartición de formación non regrada.
2º Notificar a presente ao interesado con expresión do réxime de recursos."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dar en primeiro lugar a benvida á 
Corporación ao señor Santos Martínez e di que en relación ao presente 
punto trátase dunha compatibilidade solicitada por un traballador do 
Concello, que é persoal laboral fixo e que pide esa compatibilidade para 
poder desenrolar unha actividade allea ao Concello, que é unha actividade 
de docente e que ten todos os informes pertinentes favorables e que tamén 
foi ditaminada favorablemente na comisión de persoal, e que en outras 
ocasións xa se lle concedeu a outros traballadores.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el se vai a abster non porque estea en contra 
de que un traballador compatibilice o traballo senón por principios xa que ao 
seu xuízo conseguiuse que os traballadores da administración pública en 
xeral teñan horario continuado cun coste para os veciños, aparte de pagar os 
seus soldos, de facer o esforzo de ter que vir pola mañás para ser atendido e 
que a idea era que a xente tivera máis ocio e estase transformando esa idea 
en pluriemprego. Di o concelleiro que se está a entrar nunha dinámica moi 
perigosa para o resto dos traballadores que cumpren estritamente co horario 
e logo se dedican a actividades de ocio, e que agora que se está pedindo a 
redución de xornada, que xa en Europa se propón traballar tres días á 
semana ou catro días á semana e parécelle que é abrir unha porta ao 
pluriemprego, aínda que teñan todos os dereitos pero que a nivel político 
representa un retroceso para os traballadores e que segue defendendo que o 
tempo de traballo ten que estar en función dos veciños e que despois de 
cumprir co horario de traballo cun salario decente que a xente se busque 
outras actividades remuneradas  non está de acordo e que por iso se vai a 
abster e que ao seu xuízo atenta contra a dinámica sindical dos últimos anos, 
que a redución do tempo de traballo é unha reivindicación sindical 
precisamente porque hai moitos parados e que si se ocupa o pouco traballo 
que hai polas mesmas persoas e mais no Concello do Barco de Valdeorras 
onde os empregados teñen unhas as condicións cun convenio que xa quixera 
ter a maioría dos traballadores deste país.

Concédeselle a palabra á a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen, despois de dar a benvida ao señor Santos 
Martínez, di que o seu Grupo ao ver os informes favorables e que non 
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parece que iso interfira en absoluto na labor que desempeña no Concello, 
que se cumpren todos os requisitos legais e que o seu Grupo está a favor de 
que a xente queira prosperar na súa vida, que a diferencia do señor García 
Yáñez ela considera que o traballo si é unha forma de realizarse e que a 
casuística que poda levar a unha persoa a ter un segundo traballo é enorme e 
que si cumpren cos requisitos legais e co seu traballo dentro do Concello 
non ven ningún motivo para opoñerse.

Di o señor Alonso Araujo que como di a voceira do PP, se cumpre con 
todos os requisitos e que non son eles os que poden xulgar a que vai a 
dedicar o seu tempo libre unha persoa e, por exemplo, é comparable con 
aquel que está cumprindo co seu traballo oficial e que chega a casa e colle a 
máquina de sulfatar para ir a atender á viña.

Di o señor García Yáñez que ese traballo non é remunerado.

Di o señor Alonso Araujo que non é remunerado pero ó final moitos deles 
acaban vendendo as uvas á cooperativa ou a algunha bodega, que en todo 
caso a que dedique unha persoa o seu tempo libre é o seu problema non é da 
Corporación.

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

1º Recoñecer a compatibilidade solicitada por Daniel Arias Prada para 
o exercicio da actividade de impartición de formación non regrada.

2º Notificar a presente ao interesado con expresión do réxime de 
recursos.

3º Ditame da Comisión de Medio Ambiente e Servizos celebrada o 18 de 
xuño de 2020 relativo á aprobación inicial do Plan definitivo de 
Mobilidade Urbana e Sostible. Expediente 2019 MED000000033

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Medio Ambiente e Servizos do 18 de xuño de 2020, que 
literalmente di:
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"Que dita Comisión, en sesión ordinaria celebrada o 18 de xuño de 2020, vistos o 
expediente, as alegacións presentadas ó PMUS e as modificacións acordadas na 
sesión anterior de data 2 de marzo deste 2020 (expediente: 2019-MED00000033), 
acordou por unanimidade propoñer ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro: A aprobación inicial do Plan definitivo de Mobilidade Urbana e Sostible 
redactado polo Eixo Atlántico, que consta de dúas partes, unha de diagnóstico e 
outra de proposta.
Segundo: Sometelo a información pública por prazo de 30 días hábiles, nos termos 
do artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, publicándose anuncios no Boletín Oficial da 
Provincia e na sede electrónica do Concello (sección de transparencia, 
exposicións públicas)”.

Concédeselle a palabra a concelleira delegada de medio ambiente, a Sra 
Urdangaray Díaz, quen di que o Plan de Mobilidade Urbana e Sostible do 
Concello do Barco de Valdeorras é un documento que consta de dúas partes, 
que a primeira delas é a caracterización do diagnóstico na que se recollen os 
obxectivos de intervención, os principais tratamentos tanto externos como 
internos, enquisas de mobilidade, núcleos xeradores e os que atraen o 
tráfico, os principais percorridos utilizados, a rede de transportes tanto 
viarios, como peonís ou ciclistas e a análises. Prosegue dicindo a concelleira 
que a segunda parte recolle os obxectivos e a definición de estratexias e 
formulación de propostas de intervencións, que a política considerada para 
O Barco de Valdeorras pretende mellorar a calidade de vida da poboación e 
aumentar o atractivo de accesibilidade urbano, que a elaboración do PMUS 
non é soamente un proceso estanco, polo que se procederá á avaliación da 
adopción das medidas a través de estudos dos parámetros de avaliación, que 
coa elaboración do proxecto se pretende potenciar as condicións de modo 
peonil, promover o emprego de vehículos de mobilidade persoal, promover 
a intermobilidade, diminuír o uso do automóbil, fomentar o cambio de 
comportamentos nos residentes a través de campañas de educación e de 
información e que para iso se formulan no proxecto oito propostas que son: 
a creación dun apartado no sitio web do concello do Barco de Valdeorras 
con información sobre mobilidade, actividades de educación e 
sensibilización, implantación de zona de coexistencia no casco vello e Paseo 
Malecón, adopción de zonas de alivio de tráfico, implantación dunha rede 
de VMP que dea prioridade ás rutas con maior potencial de utilización, 
reformulación do proxecto Bicibarco, creación de aparcadoiros que 
compensen as prazas de estacionamento eliminadas na vía pública e plano 
de Rutas Peonís. Remata dicindo a sra Urdangaray Díaz que o PMUS pode 
ser supervisado en función das necesidades que teña o Concello porque non 
é un proxecto pechado e pode ser obxecto de futuras modificacións. 
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Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que o PMUS está consensuado, que está de 
acordo en varias medidas que hai algunhas propostas polo seu Grupos que o 
Grupo de Goberno asumiu e que vai votar a favor porque o plan parécelle un 
avance aínda que  quere facer unha excepción, que lle gustaría que no 
próximo que se negocie, dentro de catro ou cinco anos, se ampliara e que 
non quedara soamente no casco urbano senón nas aldeas periféricas de 
Valdeorras e incluíra A Proba, Veigamuíños e Veigadecabo,  de xeito que o 
próximo PMUS non inclúa soamente o casco urbano e que vaia crecendo e 
incluso ata o Polígono Industrial que sexa máis accesible á bicicleta.

Concédeselle a palabra á a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que este tema tratouse en bastantes comisións 
e que o seu Grupo tamén aportou propostas que consideraron convenientes, 
que algunhas puidéronse levar adiante e que seguen incidindo que lles 
preocupa moito o tema da seguridade, que haxa zonas onde poidan circular 
as bicicletas en dirección contraria lles preocupa pero que entenden que si a 
Policía Municipal di que iso é posible e se vai realizar sen dificultade o 
aceptan, que como dixo a concelleira pódese modificar si fose necesario.e 
que no tema dos aparcadoiros, a mobilidade dentro do Barco vaise a ver moi 
dificultada ata que non se atope a forma de que se poida aparcar no centro e 
que ese aparcamento sexa fácil.

Fai uso da palabra o señor alcalde para dicir que o asunto que se está a tratar 
é un tema importante e que é relevante este consenso, que na primeira 
comisión se presentou o plan e logo abriuse un prazo para presentar 
suxestións e que moitas delas, presentadas tanto por Riada como polo PP, se 
debateron e algunhas se incluíron no documento. Di o alcalde que o plan 
que presentou a Policía parécelle o máis apropiado, o de pintar un carril dun 
metro e que as bicicletas que vaian na dirección dos vehículos vaian nesa 
mesma dirección pero que aquelas que van en contra da dirección dos 
vehículos vaian pola súa man e que tamén están de acordo co proposto polo 
señor García Yáñez que de feito se recolle que o carril de bicicletas que vai 
ata a urbanización das Huertas, ten que continuar pola rúa estreita ata A 
Proba ou ben, cando se remate de urbanizar toda esa zona onde se atopa  
Cedie, por un carril para bicicletas e pola propia estrada que chegue ata A 
Proba, que a do Polígono Industrial xa non iría por aí, pois evidentemente 
sería perigosa, pero si que vai dende o Salgueiral unha senda, que ademais 
di o propio Plan que o obxectivo é poñerlle luz para poder utilizarse en 
inverno ás 6 da tarde, que é de noite, incluso polos propios traballadores que 
veñan en bicicleta ata O Barco. Remata dicindo o señor Alcalde que se 
alegra que un proxecto importante como este, que quere modificar a 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002B94000T2J0Z1B2Y9D8

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  15/07/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  15/07/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/07/2020 10:11:08

DOCUMENTO: 20200178496

Fecha: 15/07/2020

Hora: 10:11



11

planificación do Barco, se aprobe por consenso, que é o que hai que facer 
cos temas importantes.       

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

Primeiro: A aprobación inicial do Plan definitivo de Mobilidade 
Urbana e Sostible redactado polo Eixo Atlántico, que consta de dúas 
partes, unha de diagnóstico e outra de proposta.

Segundo: Sometelo a información pública por prazo de 30 días hábiles, 
nos termos do artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 
publicándose anuncios no Boletín Oficial da Provincia e na sede 
electrónica do Concello (sección de transparencia, exposicións 
públicas).

Di o señor alcalde que se presentou unha Moción de urxencia, que foi 
remitida aos voceiros, e que se trata de que no Pleno anterior aprobáronse 
unhas asignacións aos concelleiros, que eran do ano pasado e que estaban 
sen pagar do 3º, 4º, 5º e 6º bimestre do ano 2019, que cada concelleiro en 
función das súas peticións ten un tipo de retención diferente, que está 
relacionado co cómputo global da declaración, que así viña no Pleno 
anterior e a cada concelleiro se lle retiña o que lle correspondía, pero que 
despois decidiuse ingresar como atrasos de 2019 e que entón a norma di que 
cando se pagan atrasos do ano anterior a retención é o 15% e que así se fixo 
e se lle ingresou a cada concelleiro, pero que o acordado no Pleno anterior 
non foi exactamente o que se fixo e o lóxico é que iso estea regularizado, 
que a moción consiste en iso, en acordar aprobar hoxe exactamente o que se 
lle ingresou a cada un dos concelleiros. Di que este asunto rematouse o 
martes e por iso se inclúe hoxe como moción.

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, procédese a dar lectura á 
Moción presentada, que copiada di:

MOCIÓN URXENTE DA ALCALDÍA RELATIVA Á CORRECCIÓN DE 
ERROS NA APROBACIÓN DAS LIQUIDACIÓNS POR ASISTENCIA A 
ÓRGANOS COLEXIADOS 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2019 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE 
CRÉDITO 5/2020
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EXP.: 2020ECO000000075

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 corrección de erros na aprobación das liquidacións por asistencia a
órganos colexiados 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2019.
A urxencia da moción motívase na necesidade de proceder á subsanación do 
erro á maior brevidade posible de xeito que exista unha axeitada 
concordancia entre os documentos contables e os xustificantes de gasto e 
pago e os acordos dos que traen causa facendo que o acto teña a exactitude 
que debera ter. Neste sentido a Administración, unha vez percibido o erro, 
ten a obriga de corrixilo (STS de 27 de decembro de 1991, FX 1.º y 2.º)
Logo de ver as liquidacións por asistencias a órganos colexiados 
correspondentes ao 3º, 4º, 5º e 6º bimestre de 2019, aprobadas polo Pleno en 
sesión ordinaria de 4 de xuño de 2020, 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.
CONSTATADO erro material, de feito ou aritmético nos importes líquidos 
dos puntos segundo e terceiro derivado do tipo de IRPF aplicado. Neste 
sentido a Lei do IRPF regula a imputación temporal dos rendementos do 
traballo e establece, como regra xeral, que os rendementos do traballo de 
xeito que estes impútanse ao período impositivo en que son exixibles polo 
seu perceptor correspondéndolle un tipo de retención do 15% (art. 101.1 
LIRPF)
CONSIDERANDO que o art. 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 
establece que: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” Para o caso de 
que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o debate do 
asunto, PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Rectificar o erro advertido nos puntos segundo e terceiro da 
parte dispositiva do acordó de Pleno de 4 de xuño de 2020 no asunto da orde 
do día “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." no sentido seguinte:
• ONDE DI:
“28.536 €”
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• DEBE DICIR:
“28.937,71 €”

O Barco, na data de sinatura
O alcalde
Asdo. Alfredo L. García Rodríguez

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

PRIMEIRO. Rectificar o erro advertido nos puntos segundo e terceiro da 
parte dispositiva do acordo de Pleno de 4 de xuño de 2020 no asunto da orde 
do día “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." no sentido seguinte:
• ONDE DI:
“28.536 €”
• DEBE DICIR:
“28.937,71 €”
         
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 615 do
01/06/2020 ata a 847 do 26/06/2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 615 do 01/06/2020 ata a 847 do 26/06/2020. 

2º Dación de conta das resolucións contrarias a reparos formulados:
Resolucións números 659, 672, 673, 678, 691, 733, 747 e 846 do ano 
2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía contrarias a 
reparos formulados. Resolucións números 659, 672, 673, 678, 691, 733, 747 
e 846 do ano 2020. 

3º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local de datas 5 e 11 
de xuño de 2020.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002B94000T2J0Z1B2Y9D8

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  15/07/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  15/07/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/07/2020 10:11:08

DOCUMENTO: 20200178496

Fecha: 15/07/2020

Hora: 10:11



14

A Presidencia dá conta das actas das sesións da Xunta de Goberno Local de 
datas 5 e 11 de xuño de 2020. 

4º Dación de conta das sentenzas recibidas. Expediente 2020 
SEC000000176.

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos correspondentes 
procedementos que están incluídas no expediente 2020 SEC000000176 
cuxa documentación estivo a disposición dos concelleiros.

Concédeselle a palabra ao señor García Yáñez quen di, en relación cunha 
das Sentenzas recibidas (a número 210/2020), en relación coa finca sita en 
O Patal, que parece que ese tema xa está finiquitado, aínda que queda un 
recurso, segue habendo alí o cartel de "vía privada", que habería que quitalo 
de alí xa que é unha vía pública. 

5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que quere 
preguntar sobre unha resolución da Alcaldía, a número 636, que trata dun 
convenio coa Rede Galega de Teatros, que era un convenio asinado a 
principios de ano e moitas actuacións non se levaron a cabo, que 
simplemente quere saber como queda ese asunto, si se recuperarán ou non 
se recuperarán as actividades.

Contéstalle a concelleira delegada de cultura e educación, a Sra. Pizcueta 
Barreiro, dicindo que ese convenio estipula que unha parte a paga o 
Concello e outra parte a paga Agadir, que non se chegaron a facer todas as 
actuacións do 1º semestre e que o que fai o Agadir é minorizar a cantidade 
que pon, porque non se chegaron a realizar e o que se fixo coas obras 
teatrais que non se levaron a cabo é reprogramalas para o 2º semestre, que 
de momento estase á espera, que hai unhas datas provisionais pero que non 
se van a facer oficiais ata que se normalice isto pois cos rebrotes non se sabe 
se van subir ou baixar ou estabilizar os aforos e para o caso de baixalos 
aforos ó mellor non merece a pena abrir a sala.

O señor García Yáñez di que o día de hoxe parece ser que é o primeiro día 
que ven un pouco auga limpa no Sil, que estivo durante sete días con moito 
barro e algo máis que barro, e pregunta si o Concello solicitou algunha 
intervención da Confederación Hidrográfica para controlar se nos 
atopábamos ante vertidos industriais ou contaminación da tormenta ou ou si 
se fixo algún tipo de análise, que a el lle dá a sensación que alguén 
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aproveitou para limpar, sobre todo os donos dos pantanos, que o que queda 
no leito do río non é o de sempre.

Contéstalle o señor alcalde que non se fixeron análise, que evidentemente 
cada quen ten que facer o seu, que a competencia é de Confederación e que 
lle consta que estiveron facendo unha revisión e segundo din foron restos da 
tormenta, que non fixeron ningún informe nese sentido pero que parece 
claro que coa tormenta todo ese barro almacenouse nos embalses e os 
embalses o van sacando polas turbinas, que cre que iso fai que ese barro 
viñera durante tantos días e que o Concello cando ve cousas desas as poñen 
en coñecemento da Confederación e incluso ese día o señor Alonso Araujo 
colleu o coche e foi augas arriba e viu a situación, que para todo iso está 
Confederación non soamente para abrir expedientes sancionadores. 

Di o señor García Yáñez que o Concello debería estar máis atento, que 
cando se propón cambiar a diversificación económica da Comarca, que hai 
que potenciar o turismo, estes acontecementos fan dano e que o río canto 
máis limpo mellor, pois un río sucio e contaminado non atrae a ninguén e 
que independentemente do que faga Confederación, o Concello pode poñer 
en marcha un proceso de control das augas, porque interesa a todos como 
veciños.

Di o señor Alcalde que toma nota e pedirase que se envíen ao Concello as 
analíticas que se fan ou informes das investigacións que se fagan, que a 
próxima vez que suceda pedirase por escrito á Confederación que informe 
ao Concello por escrito tamén das circunstancias que acaeceron.

Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez quen di que quere 
reiterar o que se falara nunha sesión da comisión de obras relativo a arranxar 
os mirtos da rúa Florencio Delgado Gurriarán, á altura da Capela, que o 
propuxera Riada e logo tamén o PP, que recorda que dende fai catro anos, 
no mesmo sitio, no número 42 das Casas Baratas, hai un acceso moi difícil 
para a xente maior e se acordara que se ía a intentar solucionar, que é unha 
canle no chan que lle impide á xente maior un acceso fácil, que se falara de 
poñer unha especie de rampla pequena para arranxalo, que os veciños 
sempre que o ven a el insístenlle no problema e xa lle dixo que falara co 
responsable de obras e que o ían a facer e que o propón hoxe porque si se 
arranxan os mirtos, que están ao carón que se aproveite para arranzar este 
problema antes das festas do San  Roque.

Di o señor alcalde que para o San Roque estará cortado, que empezou a 
traballar onte unha brigada de catro peóns para nove meses, que hoxe están 
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limpando no río e nestes días irán a limpar alí e a arranxar todo iso, que 
mañá irá a ver todo o problema. 

Pide a palabra o señor Melo García quen, unha vez concedida, di que en 
relación co comentado no pleno pasado pola concelleira delegada de cultura, 
que deu uns datos sobre a Televisión de Galicia segundo os cal os canles da 
televisión pública galega soamente dedican ao galego un 4,6% en horario 
infantil e que se emiten películas en inglés sen subtítulos, quere dicir que el 
se foi decatando que dende o ano 2009 soamente se emite animación na 2º 
canle da TVG, que non son de produción propia senón contratada, que o 
Xabarín Club é un chamado contedor de animación, que por outra banda 
nestes momentos emítense ó redor de 10 horas diarias en galego para nenos 
e que en época de confinamento chegaron ata as 12 horas, que nunca se 
emitiron debuxos en versión orixinal e que a porcentaxe de uso do galego 
ronda o 30% non o 4,6%. Di o concelleiro que en relación cos programas en 
versións orixinais emítense coa posibilidade de emitilo en dual non é que se 
emita en inglés, que todo o que ven noutros idiomas se subtitula ou se pode 
emitir en dual e que a pregunta é que queren saber se os datos que se deron 
foron froito da desinformación, se foi por falta de rigor ou simplemente polo 
afán de mentir á oposición.
Fai uso da palabra a concelleira delegada de cultura e educación, a Sra. 
Pizcueta Barreiro, para dicir que non ten ningún afán de mentir, que os datos 
sacounos dunha das institucións que máis loitan pola lingua neste país, que é 
a Mesa pola Normalización Lingüística e que non cre que a Mesa, cos anos 
que leva como institución en defensa da lingua, teña ningún ánimo de 
enganar, que ela non se puxo a ver a TVG durante un mes para sacar 
estatísticas que simplemente se fiou dos datos que ese organismo deu, que 
dúbida moito que se emitan 12 horas de programación infantil porque si na 
TVG se emiten esas 12 horas non cabe o tempo para o Telexornal e todos os 
demais programas, porque por exemplo o programa Luar dura xa 4 ou 5 
horas, a non ser que se emitan a partir das 12 da noite que aí xa non o ve 
como programación infantil. Di a concelleira que non vai a poñer en dúbida 
os datos que deu o señor Melo García que simplemente é que ela non ten 
ningún afán de mentir a ninguén, que calquera pode sacar os datos de onde 
ela os sacou.

Segue no uso da palabra o señor Melo García e di que comentárase nunha 
sesión da comisión de obras que hai unha varanda na ponte de San Fernando 
que está un pouco desprazada.

Di o señor Alcalde que ao día seguinte se lle comunicou ao responsable de 
mantemento do Ministerio e dixo que xa o sabían, que non había ningún 
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perigo e que estaban elaborando un proxecto para acometer unha reforma, 
aínda que lle garantiu, como xa dixo, que non había ningún perigo.

Pide a palabra o señor Crespo Díaz quen, unha vez concedida, di que na 
sesión plenaria do mes de xaneiro aprobouse por unanimidade unha moción 
sobre a necesidade dunha análise arqueolóxica do Porto da Barca e a súa 
contorna, así como outros xacementos existentes, que quere saber si se fixo 
ou si se están facendo xestións ao respecto e de ser así suxiren aproveitar 
este momento no que se prevén axudas económicas vencelladas ao Camiño 
de Inverno xa que pensan que, como xa se dixo na moción, sería un foco 
máis de atracción no Camiño e a posta en valor do patrimonio cultural do 
Concello e de toda a Comarca e que nese senso hai exemplos de concellos 
limítrofes que recentemente asinaron convenios neste eido.

Di o señor Alcalde que con esa moción asumiuse o compromiso de facer esa 
análise, que si se fixa no borrador do plan de investimentos que se entregou 
fai 15 días, vai unha partida para esa zona e cando se debata na próxima 
sesión da comisión o plan de investimentos establecerase a orde na que se 
realizaran as obras e que se está cumprindo co compromiso porque xa no 
plan de inverstimentos vai unha actuación na zona do Porto da Barca.
Di o señor alcalde que, como xa dixo, na comisión informativa, haberá unha 
sesión extraordinaria do pleno ao final deste mes porque fundamentalmente 
hai facturas que foron chegando e non ten sentido deixalas ata o mes de 
setembro xa que non se pagarían ata o mes de outubro.
  

Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 19:48 
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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