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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS DO 23 DE XULLO DE 
2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 09:05 
horas do 23 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 
extraordinaria 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
D. Eladio Ramón Santos Martínez

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 xustifica 
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 
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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 pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día.

1º Aprobación da acta da sesión ordinaria do 2 de xullo de 2020.

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 2 de xullo de 2020, que se 
remitiu a todos os concelleiros xunto coa convocatoria desta sesión e se dá 
por lida. Ao non formularse observación algunha, a acta da sesión do día 2 
de xullo de 2020 resulta aprobada en votación ordinaria por unanimidade 
dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión.

2º Ditame da Comisión de cultura, educación e turismo de 9 de xullo de 
2020 relativo ao nomeamento de representante no consello escolar do 
CEIP Julio Gurriarán (expediente 2019 SEC000000115).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Cultura, Educación e Turismo do 9 de xullo do 2020, que 
literalmente di:

"Asunto: Nomeamento de representante municipal no Consello Escolar do 
centro de ensimo público "C.E.I.P. Julio Gurriarán".
Antecedentes
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións municipais 
celebradas o 26 de maio do 2019.
2 Dona María Irene Dacal Feijóo foi declarada concelleira electa do 
Concello do Barco de Valdeorras pola candidatura presentada polo 
PARTIDO DOS SOCIALISTAS de GALICIAPARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE), cargo do que tomou posesión o día 
15 de xuño de 2019.
A concelleira Dacal Feijoo presentou escrito nesta Corporación o día 1 de 
xuño do 2020 polo que renunciou ao cargo de concelleira da Corporación 
Municipal do Concello do Barco de Valdeorras. O Pleno do Concello tomou 
razón da renuncia ao cargo en sesión celebrada o 4 de xuño do 2020.
A concelleira Dacal Feijoo foi nomeada polo pleno da Corporación como 
representante do Concello no consello escolar do centro de ensino público 
C.P. Julio Gurriarán.
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3 O día 2 de xullo de 2020, tralo cumprimento de todos os requisitos 
formais, tomou posesión do cargo de concelleiro do Concello do Barco de 
Valdeorras Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Segundo o artigo 38 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (BOE 
número 305 do 22 de decembro do 1986) corresponde ao Pleno nomear 
representantes da Corporación en órganos colexiados, que sexan da 
competencia do Pleno.
Logo do que antecede proponse que se ditamine favorablemente que o Pleno 
da Corporación adopte o seguinte acordo:
Designar ao concelleiro Eladio Ramón Santos Martínez representante 
municipal no consello escolar do centro de ensino público desta Vila 
"C.E.I.P. Julio Gurriarán".

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

Designar ao concelleiro Eladio Ramón Santos Martínez representante 
municipal no consello escolar do centro de ensino público desta Vila 
"C.E.I.P. Julio Gurriarán".

3º Ditame da Comisión de Contas celebrada 20 de xullo de 2020 relativo 
ao recoñecemento extraxudicial de crédito 6/2020. Relación de facturas 
9.2020. (expediente 2020ECO000000098).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Contas do 20 de xullo do 2020, que literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA 
RELACIÓN DE FACTURAS 2020 000009 E OUTROS GASTOS 
(DIVERSAS  DÉBEDAS COA DEPUTACIÓN DE OURENSE 
CONVENIO REAOU E CONVENIO RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS URBANOS) MEDIANTE O EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 6/2020
Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2020 000009 da que 
forman parte un total de 12 xustificantes de gasto por importe de 5.002,49 
euros, as Liquidacións remitidas pola Deputación Ourense derivadas do 
Convenio REAOU para a realización de actividades culturais (Rede de 
Auditorios de Ourense) por importe total de 16.324,45 euros e outras 
débedas coa Deputación de Ourense por importe de 586,23 euros derivadas 
do convenio para o desenvolvemento do plano de actuacións en materia de 
recollida selectiva de residuos urbanos na provincia de Ourense que suman 
un importe total de 21.913,17 euros.
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Logo de ver que os servizos, obras e subministracións que se documentan na 
relación de xustificantes de gasto sinalada correspóndense en cantidade, 
prezo e calidade cos que no seu día foron autorizados por esta Corporación 
Local.
Logo de ver que se trata de gastos devengados no exercicio 2019 e 
anteriores e que se trata de facturas e outros xustificantes de gastos que en 
boa parte acumulan xa un considerable retraso na súa tramitación e pago.
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 15 de xullo de 2020, de 
desconformidade con efectos suspensivos da 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, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2.
PROPONSE ao Pleno municipal, previo ditame da Comisión Especial de 
Contas a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 
15 de xullo de 2020 e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda 
que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos 
e subministros efectivamente prestados polos respectivos provedores 
actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión 
debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, 
incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da 
Administración.
SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas e xustificantes de gastos da 
relación de xustificantes de gastos nº: 2020 000009 da que forman parte un 
total de 12 xustificantes de gasto por importe de 5.002,49 euros, as 
Liquidacións remitidas pola Deputación Ourense derivadas do Convenio 
REAOU para a realización de actividades culturais (Rede de Auditorios de 
Ourense) por importe total de 16.324,45 euros e outras débedas coa 
Deputación de Ourense por importe de 586,23 euros derivadas do convenio 
para o desenvolvemento do plano de actuacións en materia de recollida 
selectiva de residuos urbanos na provincia de Ourense que suman un 
importe total de 21.913,17 euros, e recoñecer extraxudicialmente con cargo 
aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das 
mesmas.
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na relación 2020 000009 por un 
importe total de 5.002,49 euros, 330.22609 (Liquidacións remitidas pola 
Deputación Ourense derivadas do Convenio REAOU para a realización de 
actividades culturais (Rede de Auditorios de Ourense por importe total de 
16.324,45 euros) e 1621.22699 (Convenio para o desenvolvemento do plano 
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de actuacións en materia de recollida selectiva de residuos urbanos na 
provincia de Ourense) por importe de 586,23 euros."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o asunto que se está a 
tratar constitúe un recoñecemento extraxudicial dunha serie de facturas que 
corresponden ao ano 2019 e incluso algunha ao ano 2018, que, como 
sempre, son facturas que deberían remitirse antes do 31 de decembro do 
exercicio correspondente e sen embargo tiveron entrada máis tarde polo que 
hai que recorrer ao recoñecemento extraxudicial para poder pagalas.

Di o señor Alcalde que ademais das facturas recollidas na relación que suma 
5.002,49€, hai unhas liquidacións remitidas pola Deputación Provincial de 
Ourense que reclaman a cantidade de 16.324,45€ en base ao Convenio 
subscrito con esta administración relativo á Rede de Auditorios, que se trata 
de cantidades correspondentes a actuacións do ano 2019 e de anos 
anteriores, e tamén unha reclamación por parte da Deputación Provincial de 
586,23€  que se refire a un Convenio polo que se cedeu un camión para a 
recollida de lixo e que ó final todos eses gastos suman un importe total de 
21.913,17€, que é o que se trae a aprobación hoxe.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para afirmar que sempre pensa que traer a aprobación 
facturas atrasadas non é xeito de funcionar e aínda peor cando son facturas 
dunha administración pública como é a Deputación Provincial e por riba 
non son nin do ano pasado pois algunha é de fai tres anos. Di o concelleiro 
que hai que pagalas pero que o Concello ten que recordarlle á Deputación 
que a administración municipal do Concello tamén necesita axilidade, non 
pode estar constantemente revisando si se pagaron ou non facturas, igual 
que eles exixen, canto fan un concurso ou sacan unha subvención, cumprir 
os prazos estritos.

Concédeselle a palabra á a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que se van a abster pois non puideron acceder 
a eses expedientes por cuestións técnicas, segundo lle explicaron.

O señor alcalde fai uso da palabra para dicir que o día anterior coa tormenta 
saltou o automático na entrada da luz do contador e ata o día de hoxe ás oito 
da mañá non se detectou o fallo e non se puido arranxar.

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

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 15 de xullo de 2020 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase 
de servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de 
indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento 
inxusto da Administración.

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas e xustificantes de gastos 
da relación de xustificantes de gastos nº: 2020 000009 da que forman 
parte un total de 12 xustificantes de gasto por importe de 5.002,49 
euros, as Liquidacións remitidas pola Deputación Ourense derivadas do 
Convenio REAOU para a realización de actividades culturais (Rede de 
Auditorios de Ourense) por importe total de 16.324,45 euros e outras 
débedas coa Deputación de Ourense por importe de 586,23 euros 
derivadas do convenio para o desenvolvemento do plano de actuacións 
en materia de recollida selectiva de residuos urbanos na provincia de 
Ourense que suman un importe total de 21.913,17 euros, e recoñecer 
extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o 
crédito derivado da aprobación das mesmas.

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na relación 2020 000009 por un 
importe total de 5.002,49 euros, 330.22609 (Liquidacións remitidas pola 
Deputación Ourense derivadas do Convenio REAOU para a realización 
de actividades culturais (Rede de Auditorios de Ourense por importe 
total de 16.324,45 euros) e 1621.22699 (Convenio para o 
desenvolvemento do plano de actuacións en materia de recollida 
selectiva de residuos urbanos na provincia de Ourense) por importe de 
586,23 euros.

  
4º Ditame da Comisión de Contas celebrada 20 de xullo de 2020 relativo 
ao crédito extraordinario 2/2020 financiado con baixas por anulación 
para diversas obras e modificación do anexo de inversión do orzamento 
2020 (expediente 2020ECO000000099).
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Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Contas do 20 de xullo do 2020, que literalmente di:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 02/2020 E 
MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVERSIÓNS QUE ACOMPAÑA 
AOS ORZAMENTOS PARA 2020
Logo e ver o expediente formado, no que constan;
- Providencia da Alcaldía do 14.07.2020.
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 14.07.2020.
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de 
abril, 
PROPONSE ao Pleno municipal, previo Informe da Intervención e ditame 
da Comisión Especial de Contas a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 02/2020, financiado con cargo a baixas por 
anulación e por importe de 71.454,70 euros, para financiar gastos coa 
seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
ALTA

CONTÍA

MEJORA DEL FIRME EN LA 
CARRETERA DE ÉNTOMA  A 
VEIGA DE CASCALLÁ

453/61925  26.866,40

MEJORA DEL FIRME EN LA 
CARRETERA DE SOULECÍN A 
CASTRO DE VILARIÑO

453/61926 8.678,29

MEJORA DEL FIRME EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE O BARCO DE 
VALDEORRAS

453/61927 9.540,00

REPARACIÓN DE 
CONDUCCIONES SIN OBRA NO 

161/61928 9.157,76
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O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que non 
existía crédito dotado con anterioridade, debendo ser creadas ao efecto.

Estudadas as devanditas necesidades e as vixentes posibilidades de 
financiamento, por esta Alcaldía proponse que o crédito extraordinario, polo 
que se dotaría de crédito ás aplicacións que se indican a continuación, sexa 
financiado con cargo a baixas por anulación das seguintes aplicación 
orzamentarias:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
BAIXA

IMPORTE 
(€)

ADMINISTRACIÓN 
XERAL DE DEPORTE. 
OUTROS GASTOS 
DIVERSOS

340/22699 . 17.000,00 
euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
OUTRAS INVERSIÓNS 
DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E 
BENS DESTINADOS AO 
USO XERAL. PINTADO 
VÍAS PÚBLICAS

1532/61915 8.000,00 euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES. 
CONSTRUCCIONES DE 
PASOS ELEVADOS

1532/62214 4.000,00 euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 

1532/63215 5.000,00 euros

BARCO

SUSTITUCIÓN PASARELA DE 
MADERA EN ARROYO 
MARIÑÁN

459/61929 17.212,25

TOTAL 71.454,70
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REPARACION DE RUAS 
E BEIRARRUAS
PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
INSTALACION DE 
ELEMENTOS 
BIOSALUDABLES

1532/62518 
5.000,00 euros

CARRETERAS. 
CAPTACION 
SANTIGOSO

414/63126 12.454,70 
euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO. 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
B. NATURALES

150/21000 10.000,00 
euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. OUTROS 
GASTOS DIVERSOS

170/22699 5.000,00 euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS.

170/22799 5.000,00 euros

TOTAL 71.454,70 
euros

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

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a modificación do anexo de inversións 
que acompaña aos Orzamentos para 2020 deste Concello para dar cabida á 
modificación de crédito anterior. 
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 Altas no anexo de inversións:

 Baixas no anexo de inversións:

Parti
das

DENOMINACIÓN IMPORTE 
ALTA

FONTES DE 
FINANCIA
MENTO

453 6192
5  

MEJORA DEL FIRME EN 
LA CARRETERA DE 
ÉNTOMA  A VEIGA DE 
CASCALLÁ

26.866,40 RECURSOS 
PROPIOS

453 6192
6

MEJORA DEL FIRME EN 
LA CARRETERA DE 
SOULECÍN A CASTRO 
DE VILARIÑO

8.678,29 RECURSOS 
PROPIOS

453 6192
7

MEJORA DEL FIRME EN 
VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE O 
BARCO DE 
VALDEORRAS

9.540,00 RECURSOS 
PROPIOS

161 6192
8

REPARACIÓN DE 
CONDUCCIONES SIN 
OBRA NO BARCO

9.157,76 RECURSOS 
PROPIOS

459 6192
9

SUSTITUCIÓN 
PASARELA DE MADERA 
EN ARROYO MARIÑÁN

17.212,25 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 71.454,70

Partid
as

DENOMINACIÓN IMPORTE 
BAIXA

FONTES DE 
FINANCIAM
ENTO

1532 61915 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
OUTRAS INVERSIÓNS 
DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E 
BENS DESTINADOS AO 
USO XERAL. PINTADO 
VÍAS PÚBLICAS

8.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002CBC200Z8P5E2J5C4W0

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

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que se trata dunha serie de 
obras de carácter urxente como son a mellora do firme na estrada de Éntoma 
a Veiga de Cascallá, a mellora do firme na estrada de Soulecín a Castro de 
Vilariño,, a mellora do firme en varias localidades do Municipio do Barco 
de Valdeorras, a reparación de conducións sen obra no Barco e a 
substitución da pasarela de madeira no regato Mariñán, que fan un total de 
71.454,70€ e que a financiación vai con cargo a baixas por anulación. Di o 
concelleiro que esas obras non tiñan presuposto nos vixentes orzamentos do 
Concello e o que se fai é dar de baixa unha serie de partidas que non se van 
a exercitar por diversos motivos e faise ese transvase desas cantidades para 

1532 62214 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES. 
CONSTRUCCIONES DE 
PASOS ELEVADOS

4.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 63215 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
REPARACION DE RUAS 
E BEIRARRUAS

5.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 62518 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
INSTALACION DE 
ELEMENTOS 
BIOSALUDABLES

5.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

453 63126 CARRETERAS. 
CAPTACION 
SANTIGOSO

12.454,70 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 34.454,70

La autenticidad de este documento
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poder sufragar estes gastos e que o expediente conta co informe favorable da 
Intervención.   

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que todas as obras son necesarias e repercuten na calidade de vida 
dos veciños pero que hai unha obra das que nomeou que lle preocupa, que é 
a que vai dende a estrada de Éntoma a Veiga de Cascallá, que lle preocupa 
porque ademais das tormentas que provocaron baixada de pedras hai un 
deterioro moi grande debido á maquinaria agrícola que se empregou para 
facer unha viña, que cre que foi maquinaria pesada o que produciu o 
deterioro do firme e que lle gustaría que o Concello vixiara máis estas 
cousas, pois cando se fai unha obra na rúa o Concello exixe a súa reparación 
deixándoa no estado anterior ao comezo e neste caso se debería actuar de 
igual modo xa que agora o Concello repercutirá a totalidade da obra aos 
veciños cando hai parte do deterioro provocado pola empresa que fixo a 
viña. Prosegue o concelleiro na súa quenda dicindo que o outro día falouse 
na Comisión de Contas que hai un programa de subvención da Consellería 
de Agricultura dedicado ao acceso ás viñas, que aquí como o deterioro está 
provocado sobre todo por esa empresa que arranxou a viña, debería de 
mirarse se a Xunta de Galicia ten aberto algún deses programas e, de ser o 
caso, solicitar a subvención para parte desa obra. Di o voceiro que o resto 
das obras parécenlle necesarias, que son un produto do tempo e da 
climatoloxía, que as vai deteriorando. Remata a súa quenda o señor García 
Yáñez rogando que se estea pendente das subvencións que poidan saír para 
os camiños de acceso a lugares de traballo e preguntando se a actuación se 
realizará en conxunto co Concello de Rubiá na obra de Éntoma a Veiga de 
Cascallá pois parte do vieiro pertence á Rubiá.

Di o señor Alcalde que soamente se arranxará a parte correspondente ao 
Concello do Barco.

Di o señor  García Yáñez que entón que entre a maquinaria por Rubiá que 
ten mellor acceso pola Veiga de Cascallá que por Éntoma.

Concédeselle a palabra á a voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen di que a necesidade de reparar e mellorar os 
viais e camiños no Concello son indiscutibles así que todo o que se faga 
nese sentido lle vai a parecer ben ao seu Grupo, aínda que se atopan na 
mesma situación que no punto anterior, polo que se van a abster.

Di o señor Alonso Araujo que fai dez días recorreu coa bicicleta esa estrada 
e que a zona que está máis deteriorada é a de Rubiá, moito máis que a zona 
do Barco, que non sabe por onde entrou a maquinaria pero que pensa que a 
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zona do Barco está deteriorada propiamente polo tempo máis que por 
maquinaria.

Di o señor alcalde que a día de hoxe non hai ningunha subvención para este 
tipo de obra salvo as liñas do AGADER nas que se participa todos os anos e 
que xa veu concedida o luns a subvención para a estrada que vai dende 
Santigoso ata Cesures, pero que en calquera caso farase a consulta por si  
hai algunha subvención e que a empresa da bodega vai a colaborar e se vai a 
facer unha labor conxunta coa empresa para que en caso de tormentas,      
todas as cunetas estean en perfectas condicións non soamente as da estrada 
senón tamén as da plantación.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por once 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 e García Yáñez) 
e cinco abstencións (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 02/2020, financiado con cargo a baixas 
por anulación e por importe de 71.454,70 euros, para financiar gastos 
coa seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
ALTA

CONTÍA

MEJORA DEL FIRME EN LA 
CARRETERA DE ÉNTOMA  A 
VEIGA DE CASCALLÁ

453/61925  26.866,40

MEJORA DEL FIRME EN LA 
CARRETERA DE SOULECÍN A 
CASTRO DE VILARIÑO

453/61926 8.678,29

MEJORA DEL FIRME EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE O BARCO DE 
VALDEORRAS

453/61927 9.540,00

La autenticidad de este documento
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O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que 
non existía crédito dotado con anterioridade, debendo ser creadas ao 
efecto.

Estudadas as devanditas necesidades e as vixentes posibilidades de 
financiamento, por esta Alcaldía proponse que o crédito extraordinario, 
polo que se dotaría de crédito ás aplicacións que se indican a 
continuación, sexa financiado con cargo a baixas por anulación das 
seguintes aplicación orzamentarias:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 
BAIXA

IMPORTE 
(€)

ADMINISTRACIÓN 
XERAL DE DEPORTE. 
OUTROS GASTOS 
DIVERSOS

340/22699 . 17.000,00 
euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
OUTRAS INVERSIÓNS 
DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E 
BENS DESTINADOS AO 
USO XERAL. PINTADO 
VÍAS PÚBLICAS

1532/61915 8.000,00 euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES. 
CONSTRUCCIONES DE 
PASOS ELEVADOS

1532/62214 4.000,00 euros

REPARACIÓN DE 
CONDUCCIONES SIN OBRA NO 
BARCO

161/61928 9.157,76

SUSTITUCIÓN PASARELA DE 
MADERA EN ARROYO 
MARIÑÁN

459/61929 17.212,25

TOTAL 71.454,70

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
REPARACION DE RUAS 
E BEIRARRUAS

1532/63215 5.000,00 euros

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
INSTALACION DE 
ELEMENTOS 
BIOSALUDABLES

1532/62518 
5.000,00 euros

CARRETERAS. 
CAPTACION 
SANTIGOSO

414/63126 12.454,70 
euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO. 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
B. NATURALES

150/21000 10.000,00 
euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. OUTROS 
GASTOS DIVERSOS

170/22699 5.000,00 euros

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
TRABALLOS 
REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS.

170/22799 5.000,00 euros

TOTAL 71.454,70 
euros

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

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a modificación do anexo de 
inversións que acompaña aos Orzamentos para 2020 deste Concello 
para dar cabida á modificación de crédito anterior. 
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 Altas no anexo de inversións:

 Baixas no anexo de inversións:

Parti
das

DENOMINACIÓN IMPORTE 
ALTA

FONTES DE 
FINANCIA
MENTO

453 6192
5  

MEJORA DEL FIRME EN 
LA CARRETERA DE 
ÉNTOMA  A VEIGA DE 
CASCALLÁ

26.866,40 RECURSOS 
PROPIOS

453 6192
6

MEJORA DEL FIRME EN 
LA CARRETERA DE 
SOULECÍN A CASTRO 
DE VILARIÑO

8.678,29 RECURSOS 
PROPIOS

453 6192
7

MEJORA DEL FIRME EN 
VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE O 
BARCO DE 
VALDEORRAS

9.540,00 RECURSOS 
PROPIOS

161 6192
8

REPARACIÓN DE 
CONDUCCIONES SIN 
OBRA NO BARCO

9.157,76 RECURSOS 
PROPIOS

459 6192
9

SUSTITUCIÓN 
PASARELA DE MADERA 
EN ARROYO MARIÑÁN

17.212,25 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 71.454,70

Partid
as

DENOMINACIÓN IMPORTE 
BAIXA

FONTES DE 
FINANCIAM
ENTO

1532 61915 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
OUTRAS INVERSIÓNS 
DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E 
BENS DESTINADOS AO 
USO XERAL. PINTADO 
VÍAS PÚBLICAS

8.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 62214 PAVIMENTACIÓN DE 4.000,00 RECURSOS 

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

5º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da 
Alcaldía relativa á aceptación de delegación de competencias pola 
Exma. Deputación de Ourense para a contratación da obra Renovación 
de infraestruturas da Rúa da Igrexa en Viloira (Expediente 2020 
SEC000000114).

Fai uso da palabra señor alcalde para dicir que o luns chegou a 
documentación remitida pola Deputación Provincial concedendo a 
delegación de competencia para a contratación da obra "Renovación de 
infraestruturas da rúa da Igrexa de Viloira" e xa non se puido convocar unha 
Comisión de obras por urxencia. Di que as obras da rúa da Igrexa de Viloira 

VÍAS PÚBLICAS. 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES. 
CONSTRUCCIONES DE 
PASOS ELEVADOS

PROPIOS

1532 63215 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
REPARACION DE RUAS 
E BEIRARRUAS

5.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 62518 PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS PÚBLICAS. 
INSTALACION DE 
ELEMENTOS 
BIOSALUDABLES

5.000,00 RECURSOS 
PROPIOS

453 63126 CARRETERAS. 
CAPTACION 
SANTIGOSO

12.454,70 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 34.454,70

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002CBC200Z8P5E2J5C4W0

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  04/08/2020

AURENTINO ALONSO ARAUJO-O Alcalde por Delegación (29/07/2020)  -  04/08/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  04/08/2020 14:55:44

DOCUMENTO: 20200183234

Fecha: 04/08/2020

Hora: 14:55



18

incluíronse no Plan Provincial do ano actual, que no mes de marzo 
aprobouse o proxecto da obra e o día 2 de abril solicitáronse as delegacións 
de competencias para poder adxudicar a mencionada e que non se debe 
esperar ata a vindeira sesión ordinaria do Pleno para aceptar esa delegación 
de competencias porque se perdía máis dun mes para poder sacar a concurso 
a contratación da obra e que ademais hai uns prazos para a adxudicación, 
que sería no mes de novembro, que esa é a razón de que veña ao Pleno por 
vía de urxencia como Proposición da Alcaldía. Di que tamén hai un 
problema, pois ao retrasar tanto a delegación de competencias é imposible 
rematar a obra no ano e ó final remata tendo un problema económico para o 
Concello, pois senón se certifica a totalidade da obra no exercicio 
loxicamente a Deputación ao incorporar remanentes o 1 de xaneiro xa 
incorpora solo o crédito comprometido e se hai algunha liquidación, que é o 
normal, esa liquidación xa a ten que asumir na súa totalidade o Concello 
pois a Deputación xa non ten aplicación orzamentaria.

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

"PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA
Antecedentes
1 Solicitouse ao abeiro dos Planes Provinciais 2020 subvención para a 
execución da obra RENOVACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA RÚA 
DA IGREXA DE VILOIRA".
2 Por resolución da Alcaldía número 00000477 de 31 de marzo de 2019 
aprobouse o proxecto de obra de “RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUTURAS NA RÚA DA IGREXA DE VILOIRA”, redactado 
pola Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos dona Claudia Sánchez-
Lagarejo Fernández, cun orzamento de execución por contrata de 110.000 
euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído,, e declarar que se axusta as 
esixencias da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014,e do Real Decreto 1098/2001, de 12 
de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas.
3 Solicitouse á Deputación de Ourense a delegación de competencia para a 
contratación da amentada obra.
4 Por Decreto da Presidencia da Deputación de Ourense, achegado o 20 de 
xullo de 2020 acordouse conceder ao Concello do Barco de Valdeorras a 
delegación de competencias para a contratación da obra.
Consideracións legais e técnicas
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1ª De conformidade co artigo 22 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases do 
Réxime Local o Pleno da Corporación é competente para aceptar a 
delegación de competencias feita por outras Administracións Públicas.
Proponse ratificar a inclusión na orde do día deste asunto por mor de que 
non se prevé celebrar nova sesión plenaria ata setembro e se pretende iniciar 
o procedemento de contratación nas vicndeiras datas.
Por todo o anterior proponse, previo informes preceptivos que procedan, e 
trala ratificación da súa inclusión na orde do día, ao Pleno do Concello a 
adopción do seguinte ACORDO:
Aceptar a delegación de competencias realizada pola Deputación Provincial 
de Ourense para a contratación da obra de RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUTURAS NA RÚA DA IGREXA DE VILOIRA, incluída no 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal e de estradas para o 2020."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen di que lle parece ben, sobre todo porque está incluída a aportación que 
fixo RIADA dunha rúa que en principio non se tiña en conta (a rúa da 
Igrexa paralela ao río Valado), que cre que é a primeira obra no casco 
histórico rural de Viloira e que hai que  continuar na outra beira do río 
porque a zona vella está a sufrir un pequeno deterioro, que este é un bo paso 
e que canto antes se faga mellor.

Di o señor Alcalde que non é a primeira no casco tradicional porque a Praza 
Otero Pedraio forma parte do casco e o ensanche da rúa Villabril, que se 
fixo o ano pasado, tamén afecta directamente a esa zona. Di que a obra vai 
completa, como xa se falou na Comisión de Obras, vai abastecemento e 
saneamento e cre que debería quedar en perfectas condicións esa zona.
 
Sen intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
dezaseis concelleiros asistentes á sesión, acorda: 
*Aceptar a delegación de competencias realizada pola Deputación 
Provincial de Ourense para a contratación da obra de RENOVACIÓN 
DE INFRAESTRUTURAS NA RÚA DA IGREXA DE VILOIRA, 
incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal e de estradas para o 2020.

         
FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de contas do nomeamento como tenente de Alcalde a Don 
Eladio Ramón Santos Martínez.
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A Presidencia dá conta da Resolución da Alcaldía número 00000878 de data 
6 de xullo de 2020, que literalmente di:

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE NOMEA UN NOVO 
MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS
Antecedentes
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 de 
maio de 2019.
2 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.
Por resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2019 se acordou nomear os 
membros da Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de Valdeorras, 
entre eles a concelleira: Dona María Irene Dacal Feijóo.
3 A concelleira Dacal Feijoo presentou escrito nesta Corporación o día 1 de 
xuño do 2020 polo que renunciou ao cargo de concelleira da Corporación 
Municipal do Concello do Barco de Valdeorras. O Pleno do Concello tomou 
razón da renuncia ao cargo en sesión celebrada o 4 de xuño do 2020.
4 O día 2 de xullo de 2020, tralo cumprimento de todos os requisitos 
formais, tomou posesión do cargo de concelleiro do Concello do Barco de 
Valdeorras Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Consideracións legais e técnicas
1 Os artigos 20.1 b) e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases 
do réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establecen que a Xunta de 
Goberno Local é un órgano necesario nos Concellos de máis de 5.000 
habitantes e que se integrará polo alcalde e un número de concelleiros non 
superior ó tercio do número legal dos mesmos, nomeados e separados 
libremente polo alcalde, dando conta ó Pleno. No mesmo sentido os artigos 
59.2 e 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia 
(DOG núm. 149, de 5 de agosto) e o artigo 35.2 do Real Decreto 2568/1986, 
do 28 de novembro, que aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (BOE número 305 do 
22 de decembro do 1986). O mesmo sinala o artigo 2 do Regulamento 
Orgánico Municipal (B.O.P. núm. 43 de 23 de febreiro do 2016) 
2 Os artigos 46, 52 e 53 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 
que establecen, entre outras consideracións, que os nomeamentos e os ceses 
dos membros da Xunta de Goberno Local levaranse a cabo mediante 
resolución do alcalde e que o número de concelleiros ós que o alcalde pode 
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nomear membros da Xunta de Goberno Local non poderá ser superior ó 
tercio do número legal de membros da Corporación descartando os decimais 
que resulten de dividir por tres o número total de concelleiros.
3 Logo da renuncia ao cargo da concelleira Dona Irene Dacal Feijóo existe a
posibilidade de nomear membro da Xunta de Goberno Local a outro 
concelleiro.
Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a esta 
Alcaldía polos artigos referidos, resolvo:
Primeiro: Nomear membro da Xunta de Goberno Local do Concello do 
Barco de Valdeorras ó concelleiro Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Segundo: Notificar persoalmente ó nomeado a presente resolución, ordenar 
a publicación deste nomeamento no Boletín Oficial da Provincia e dar conta 
dela ó pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, sendo 
efectiva dende o día seguinte da sinatura desta resolución.
Contra o presente acto, que pon fin á vía administrativa poderá optar por:
Interpoñer de forma potestativa recurso de reposición ante o alcalde do 
Concello do Barco de Valdeorras no prazo dun mes, contado a partir do día 
seguinte ao da notificación, segundo establecen os artigos 112 a 120, 123 e 
124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, significándolle que se interpón o 
recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contencioso-
administrativo ata que sexa resolto expresamente, ou se teña producido a 
desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Transcorrido un 
mes dende a interposición do recurso potestativo de reposición sen que se 
lle teña notificado resolución expresa, entenderase desestimado por silencio 
administrativo e quedará expedita a vía contencioso-administrativa, podendo 
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado 
Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados 
desde o día seguinte ao da notificación da resolución expresa do recurso de 
reposición, ou no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao de 
aquel no que se teña producido o acto presunto.
Non obstante, poderá impugnar directamente o acto que se lle notifica ante a 
orde xurisdicional contencioso-administrativa. A tal efecto poderá vostede 
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, 
contados desde o día seguinte ao da presente notificación, ante o Xulgado 
Contencioso-Administrativo de Ourense, sen prexuízo de que poida 
exercitar calquera outro recurso que estime pertinente."

2º Dación de conta do nomeamento como tenente de alcalde a Don 
Eladio Ramón Santos Martínez.
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A Presidencia dá conta da Resolución da Alcaldía número 00000883 de data 
6 de xullo de 2020, que literalmente di:

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE NOMEA TERCEIRO 
TENENTE DE ALCALDE A UN CONCELLEIRO
Feitos
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 de maio de 2019.
2 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.
Por resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2019 se acordou nomear 
nomear tenentes de alcalde, pola orde que de seguido se indica, ós seguintes 
concelleiros membros da Xunta de Goberno Local: 1º Tenente de alcalde: 
D. Aurentino Alonso Araujo; 2ª Tenente de alcalde: Dona Margarida 
Pizcueta Barreiro; 3º Tenente de alcalde: Dona María Irene Dacal Feijóo; 4º 
Tenente de alcalde: D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana; 5ª Tenente 
de alcalde: Dona Diana Urdangaray Díaz.
3 A concelleira Dacal Feijoo presentou escrito nesta Corporación o día 1 de 
xuño do 2020 polo que renunciou ao cargo de concelleira da Corporación 
Municipal do
Concello do Barco de Valdeorras. O Pleno do Concello tomou razón da 
renuncia ao cargo en sesión celebrada o 4 de xuño do 2020.
4 O día 2 de xullo de 2020, tralo cumprimento de todos os requisitos 
formais, tomou posesión do cargo de concelleiro do Concello do Barco de 
Valdeorras Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Consideracións legais e técnicas
1ª Os artigos 20.1 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases 
do réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establecen que os tenentes 
de alcalde son un órgano necesario nos Concellos de máis de 5.000 
habitantes e que substitúen, pola orde do seu nomeamento e nos casos de 
vacante, ausencia ou enfermidade, ao alcalde, sendo libremente nomeados e 
removidos polo alcalde entre os membros da Xunta de Goberno Local.
2ª No mesmo sentido que o indicado no anterior parágrafo os artigos 59.2 e 
65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG 
núm. 149, de 5 de agosto) e o artigo 35.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 
de novembro (BOE número 305 do 22 de decembro do 1986), que aproba o 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais.
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3ª Os artigos 35.2, 46, 47 e 48 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, establecen, entre outras consideracións, que os nomeamentos e 
os ceses de tenentes de alcalde levaranse a cabo mediante resolución do 
alcalde e que o seu número non poderá exceder do número de membros da 
Xunta de Goberno Local descartando os
decimais que resulten de dividir por tres o número total de concelleiros.
4ª Mediante Resolución da Alcaldía de 6 de xullo de 2020 acordouse 
nomear membro da Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de 
Valdeorras ao concelleiro Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída á 
Alcaldía polo
artigo 21.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, resolvo:
Primeiro: Nomear 3º tenente de alcalde ó concelleiro membro da Xunta de 
Goberno Local Don Eladio Ramón Santos Martínez, manténdose o 
nomeamento e orde de tenentes de alcalde realizados na resolución de 18 de 
xuño de 2019.
Segundo: Corresponde ós nomeados substituír ao alcalde, pola orde sinala, 
nos casos legalmente establecidos.
Terceiro: Notificar persoalmente ós nomeados a presente resolución, 
ordenar a
publicación deste nomeamento no Boletín Oficial da Provincia e dar conta 
dela ó
pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, sendo efectiva 
dende o día
seguinte da sinatura desta resolución, entendéndose aceptado o nomeamento 
agás para o caso de manifestación contraria ao respecto.
Contra o presente acto, que pon fin á vía administrativa poderá optar por:
Interpoñer de forma potestativa o recurso de reposición ante o Alcalde do 
Concello do Barco de Valdeorras no prazo dun mes, contado a partir do día 
seguinte ao da notificación, segundo establecen os artigos 112 a 120, 123 e 
124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, significándolle que se interpón o 
recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contencioso-
administrativo ata que sexa resolto expresamente, ou se teña producido a 
desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Transcorrido un 
mes dende a interposición do recurso potestativo de reposición sen que se 
lle teña notificado resolución expresa, entenderase desestimado por silencio 
administrativo e quedará expedita a vía contencioso-administrativa, podendo 
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado 
Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados 
desde o día seguinte ao da notificación da resolución expresa do recurso de 
reposición, ou no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao de 
aquel no que se teña producido o acto presunto.
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Non obstante, poderá impugnar directamente o acto que se lle notifica ante a 
orde
xurisdicional contencioso-administrativa. A tal efecto poderá vostede 
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, 
contados desde o día
seguinte ao da presente notificación, ante o Xulgado Contencioso-
Administrativo de Ourense, sen prexuízo de que poida exercitar calquera 
outro recurso que estime
pertinente."

3º Dación de contas das delegacións efectuadas ao concelleiro Don 
Eladio Ramón Santos Martínez. 

A Presidencia dá conta da Resolución da Alcaldía número 00000882 de data 
6 de xullo de 2020, que literalmente di:

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE DELEGAN 
ATRIBUCIÓNS Ó CONCELLEIRO ELADIO RAMÓN SANTOS 
MARTÍNEZ
Antecedentes
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do 
Concello do
Barco de Valdeorras xurdida das eleccións celebradas o 26 de maio de 2019.
2 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.
Por resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2019 se acordou nomear os 
membros da Xunta de Goberno Local do Concello do Barco de Valdeorras, 
entre eles a concelleira: Dona María Irene Dacal Feijóo.
Por resolución da Alcaldía di 18 de xuño de 2019 se acordou crear as áreas 
de goberno, delegar a favor da concelleira Dona María Irene Dacal Feijoo a 
delegación xenérica correspondente á área de promoción económica, 
turismo, comercio e consumo a Dona María Irene Dacal Feijóo. Esta Área 
inclúe os asuntos que sexan competencia da Alcaldía relativos á promoción 
económica, turismo, comercio e consumo.
3 A concelleira Dacal Feijoo presentou escrito nesta Corporación o día 1 de 
xuño do 2020 polo que renunciou ao cargo de concelleira da Corporación 
Municipal do Concello do Barco de Valdeorras. O Pleno do Concello tomou 
razón da renuncia ao cargo en sesión celebrada o 4 de xuño do 2020.
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4 O día 2 de xullo de 2020, tralo cumprimento de todos os requisitos 
formais, tomou posesión do cargo de concelleiro do Concello do Barco de 
Valdeorras Don Eladio Ramón Santos Martínez.
Consideracións legais e técnicas
1ª Por resolución de 6 de xullo de 2020, nomeouse membro da Xunta de 
Goberno
Local do Concello do Barco de Valdeorras ó concelleiro Don Eladio Ramón 
Santos
Martínez.
2ª O artigo 3º do R.O.M. (B.O.P. núm. 43 do 23 de febreiro do 2016) 
establece que o número e a denominación das grandes áreas de xestión dos 
servizos nas que organice o goberno local e que poden ser obxecto de 
delegación serán de libre determinación polo alcalde e que áreas de xestión 
serán incluídas no ámbito de control da xestión do goberno local dunha das 
comisións informativas que se creen.
Por outra banda os artigos 17 e 18 do R.O.M establecen que os concelleiros 
delegados son órganos complementarios e que ostentan, dentro das súas 
respectivas áreas de servizos, todas aquelas facultades, dereitos ou deberes 
referidos á materia delegada que corresponden ao órgano que ten asignadas 
orixinariamente as atribucións.
O artigo 45 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (BOE núm. 305, do 22 de decembro 
do1986.) establece que as delegacións xenéricas se referirán a unha ou 
varias áreas ou materias determinadas, e poderán abarcar tanto a facultade 
de dirixir os servizos correspondentes como de xestionalos en xeral, incluída 
a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros e deberán adaptarse ás grandes áreas nas que o Regulamento 
orgánico distribúa os servizos administrativos do Concello.
3ª O artigo 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do 
réxime local (BOE núm. 80, do 03-04-1985) establece que o alcalde pode 
delegar o exercicio de determinadas das súas atribucións nos membros da 
Xunta de Goberno Local sen prexuízo das delegacións especiais que, para 
cometidos específicos, poda realizar en favor de calquera concelleiro. 
Similar redacción atópase no artigo 62 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto).
Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a esta 
Alcaldía
polos artigos referidos, resolvo:
Primeiro: Realizar a favor do concelleiro membros da Xunta de Goberno 
Local Don Eladio Ramón Santos Martínez a seguinte delegación xenérica 
correspondente á área que se relaciona:
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III Delego a área promoción económica, turismo, comercio e consumo a 
Don Eladio Ramón Santos Martínez
Esta delegación xenérica se suxeitan ao seguinte réxime xurídico:
a) Abarcará a facultade de dirixir os servizos correspondentes e xestionalos 
en xeral, pero sen incluír a facultade de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceiros.
b) A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegación efectuada 
seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgala.
c) A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada 
de acordo co que dispón o artigo 10 da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Corresponderá á Alcaldía resolve-las posibles dúbidas que se formulen en 
relación coa aplicación desta resolución.
Segunda: A presente resolución será efectiva dende o día seguinte ó da súa 
sinatura e será publicada no Boletín oficial da Provincia de Ourense, en 
cumprimento do que dispoñen os artigos 44 e 46 do Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro. Esta resolución será notificada ó interesado, 
facéndolle saber que, de acordo co que dispón o artigo 114 do Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro, a delegación entenderase aceptada 
tacitamente se no prazo de tres días hábiles contados dende a notificación 
non realizan ningunha manifestación expresa no senso contrario ante a 
Alcaldía.
Darase conta desta resolución ó Pleno da Corporación e á Xunta de Goberno 
Local na primeira sesión que se celebre.
Contra o presente acto, que pon fin á vía administrativa poderá optar por:
Interpoñer de forma potestativa o recurso de reposición ante o Alcalde do 
Concello do Barco de Valdeorras no prazo dun mes, contado a partir do día 
seguinte ao da
notificación, segundo establecen os artigos 112 a 120, 123 e 124 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, significándolle que se interpón o recurso de 
reposición non poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata 
que sexa resolto expresamente, ou se teña producido a desestimación 
presunta do recurso de reposición interposto. Transcorrido un mes dende a 
interposición do recurso potestativo de reposición sen que se lle teña 
notificado resolución expresa, entenderase desestimado por silencio 
administrativo e quedará expedita a vía contencioso-administrativa, podendo 
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado 
Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados 
desde o día seguinte ao da notificación da resolución expresa do recurso de 
reposición, ou no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao de 
aquel no que se teña producido o acto presunto.
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Non obstante, poderá impugnar directamente o acto que se lle notifica ante a 
orde
xurisdicional contencioso-administrativa. A tal efecto poderá vostede 
interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, 
contados desde o día
seguinte ao da presente notificación, ante o Xulgado Contencioso-
Administrativo de Ourense, sen prexuízo de que poida exercitar calquera 
outro recurso que estime
pertinente."

4º Dación de contas da integración do concelleiro D. Eladio Ramón 
Santos Martínez no Grupo Político Municipal do PSdG-PSOE.

A Presidencia dá conta do escrito remitido polo Grupo Municipal Socialista 
O Barco, de data 7 de xullo de 2020, polo que se comunica a integración do 
concelleiro D. Eladio Ramón Santos Martínez no Grupo Político Municipal 
do PSdG-PSOE.

5º Rogos e preguntas.

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida, di que como 
é tradicional no Barco, cada vez que chove e hai tormenta énchese de auga  
o paso soterrado de Veigamuíños e leva cinco anos no Concello sen que se 
solvente este problema e que xa existía antes de que el fóra concelleira. Di o 
edil que di que quere insistir en que a solución é facer un pozo antitormentas 
e non un desvío das augas outra vez ao río Mariñán en paralelo á vía como 
dixo o alcalde recentemente agás que esa solución se acompañe dun pozo 
antitormentas e que lle gustaría que antes de irse do Concello estivera 
solucionado ese problema. O señor concelleiro prosegue no exercicio da 
palabra dicindo que quere facer un rogo e é que lle gustaría que se incluíra 
na acta o pésame pola morte dun antigo garda municipal que estivo case 
trinta anos de servizo neste Concello, que supón que sería un pequeno 
descoido non dicilo ao comezo da sesión, que deberíase recordar a familia 
que a Corporación Municipal se acorda del e que se lle recoñece a súa labor. 
Remata dicindo o señor  García Yáñez que, como xa dixo, dende RIADA 
seguen insistindo no pozo antitormentas porque non ven outro tipo de 
solución, que el viviu moitos anos en Cataluña e se buscaron solucións a 
este tipo de problemas en miles de pobos de El Maresme e o pozo 
antitormentas foi a única que funcionou.   

Di o señor Alcalde que  o pozo de tormentas melloraría a situación, porque 
si temos un pozo para 50.000, 70.000 ou 100.000 litros evidentemente 
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mentres non se enche non está na rúa, que de todas formas el fala do 
proxecto que fixo a Deputación que é a responsable desa estrada, que 
entende que ese proxecto debería mellorar a situación substancialmente, que 
no caso de que ese proxecto tivera que ir acompañado dun pozo de 
tormentas trasladarallo aos técnicos da Deputación que son os autores do 
proxecto e que terán que executalo. O alcalde di que evidentemente o 
pésame polo pasamento do garda municipal que conste en acta e se lle 
traslade á familia.

Pide a palabra o señor González Rodríguez quen, unha vez concedida, di 
que fai un ano el fixo unha pregunta sobre ás piscinas ao aire libre, que non 
había unha zona onde se puidera merendar ou comer e que o señor alcalde 
dixo que habería que habilitar un espazo, que nun ano aínda non se fixo 
nada, que ademais diso lle indicou as deficiencias que había nas piscinas, e 
segundo as fotos que vai a mostrar son deficiencias de fai un ano 
exactamente, que si se vai agora mesmo están as mesmas deficiencias e 
algunha máis, que por iso pregunta se non se pode corrixir as deficiencias 
nun ano ou se trata de deixamento.

Di o señor Alcalde que lle concrete logo as deficiencias ás que se refire ou 
ben as pode resumir ou citar.

Di o señor González Rodríguez que as deficiencias se atopan no céspede, en 
plaquetas rotas, duchas deterioradas e despintadas, na pintura dentro dos 
vestiarios que está levantada, nas goteiras, nos muros da ducha que están 
con mofo e que ó final son catro cousas que con pouco diñeiro se 
arranxarían e que se trata dunha critica construtiva xa que está vendo á xente 
do Barco está acudindo a outras piscinas dos arredores, que sendo O Barco 
como é capital de Valdeorras deberíase ter unhas piscinas en condicións e 
que nun ano da tempo a solucionar estas cousas e darlle outra imaxe.

O señor alcalde fai uso da palabra para dicir que moitas das cousas das que 
fala o señor González Rodríguez serían por un mal funcionamento do 
servizo e que se irá a ver evidentemente, que tamén é verdade que este ano é 
un ano atípico polo confinamento e determinadas cousas non se puideron 
facer no seu día e que a el dixéronlle que cando se abriron estaban en 
condicións de facelo, que se foi a ver e en principio estaban en condicións, 
aínda que se irán a ver e facer as comprobacións correspondentes polas 
deficiencias sinaladas.

Pide a palabra a señora Guitián Martínez quen, unha vez concedida, di que 
o recentemente coñeceuse a través da prensa o falecemento do 
administrador da empresa que se vai a facer cargo da xestión da piscina 
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climatizada e que lle gustaría saber si iso lle pode afectar en algo ao contrato 
de concesión ou non. 

Di o señor Alcalde que o mesmo luns chamaron ao señor Alonso Araujo 
para comunicar a triste noticia do falecemento de Ricardo Carballo, que 
nesta semana loxicamente non se fixo ningunha xestión porque había que 
darlle tempo á empresa a resolver o problema, que xa se falou co arquitecto 
para recibir a obra, que fai 15 días el falou co señor Carballo para dicirlle 
que a obra estaba terminada e que comezara a planificación para abrir a 
piscina e que eran dous socios e había un responsable nomeado para facerse 
cargo da piscina, que a verdade é que Ricardo Carballo era o alma mater  do 
proxecto polo interese que tiña pola piscina do Barco e iso vaise a notar, que 
espera que non haxa maiores consecuencias e que o que ía ser o  encargado 
xeral da piscina se siga facendo cargo dela. Di o Alcalde que a semana que 
ven falarán cos responsables da empresa para comezar a planificar a 
apertura ou ver o que se vai a facer.
  
Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 09:36 
horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do 
que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría O primeiro tenente de alcalde 
actuando por delegación da Alcaldía 
(Resolución 938 de 29 de xullo de 2020

Jesús Tallón García Aurentino Alonso Araujo
Adxunto á Secretaría
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