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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS DE 3 DE SETEMBRO DO 2020

Na Casa Consistorial do Concello do Barco de Valdeorras, sendo as 19:05 horas do 3 
de setembro do 2020, baixo a Presidencia do alcalde-presidente Don Alfredo 
Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón de sesións a Corporación Municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de realizar a sesión ordinaria 
convocada, coa asistencia dos seguintes edís que integran os seguintes grupos 
políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez
D. Aurentino Alonso Araujo
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Eladio Ramón Santos Martínez
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández
D. Orlando Saavedra Cantillana

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

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

Intervén como secretario acctal. ( Resol. DXAL 23.06.2014 ) D. José de Lis Santos-
Ascarza, de acordo co artigo 52 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

Concorre a interventora Dna. Eva Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto polo Sr. alcalde-presidente, e antes de comezar a tratar os 
asuntos da orde do día, se pide que conste en acta o pésame da Corporación 
municipal polo pasamento de D. Jesús del Pont, concelleiro da Corporación nos anos 
noventa e un dos principais impulsores da creación da Agrupación de Protección Civil 
do Barco. 

A continuación, procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día.

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 23 de xullo de 2020.

Pregunta o señor Alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión 
extraordinaria celebrada polo Pleno o día 23 de xullo de 2020, que se remitiu a todos 
os concelleiros xunto coa convocatoria desta sesión e que se da por lida e, ao non 
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formularse observación algunha, a devandita acta resultou aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes na sesión.

2º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da Alcaldía 
relativa á aprobación definitiva do Plan Municipal de Prevención e Defensa 
contra incendios forestais do Concello do Barco de Valdeorras ( expte. 2020 
SEC000000122 ). 

Ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos concelleiros 
asistentes, en votación ordinaria.

A continuación fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta da proposición, 
que, literalmente, di:

“ Antecedentes

1 Asinouse, entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e 
Provincias (FEGAMP) e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. 
(SEAGA) un Convenio de Colaboración en materia de prevención de defensa 
contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de 
xestión da biomasa nas faixas secundarias. O Concello do Barco adheriuse ao 
devandito Convenio no ano 2019.

2 Como consecuencia do Convenio anterior, elaborouse, polos técnicos de 
SEAGA, o plan municipal de Plan Municipal de Prevención e Defensa contra 
incendios forestais .

3 Emitíronse informes polo Arquitecto Técnico Municipal e o Técnico de 
Administración Xeral, con datas 21 e 22 de abril do 2020, respectivamente.

4 Aprobouse inicialmente o plan por acordo plenario de data 07.05.2020, 
procedéndose a súa exposición pública mediante anuncio no BOP ( núm. 112 
de 18.05.2020 ) e na sede electrónica do Concello ( sección de transparencia, 
exposicións públicas ). Durante o prazo de exposición pública, non se 
presentaron alegacións.

5 Emitiuse informe polo subdirector xeral de Prevención da Dirección Xeral do 
Monte da Xunta de Galicia. 

Di o informe:

“INFORME
O Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais do 
Concello O Barco de Valdeorras cumpre cos requisitos mínimos establecidos 
no artigo 16 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia, para a súa aprobación. En consecuencia, en 
vista do exposto anteriormente, esta Subdirección Xeral informa 
favorablemente a delimitación das redes secundarias de faixas de xestión da 
biomasa do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais 
de O Barco de Valdeorras, definidas nunha franxa de 50 metros perimetral ao 
solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, tal e como se establece no artigo 
21.1.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril.”

Consideracións legais e técnicas
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1ª Dispón o artigo 16 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de Galicia

“Artigo 16 Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais 
1. O plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais 
integrarase nos plans municipais de emerxencias, conforme o establecido na 
lexislación galega de emerxencias. 
2. A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra os 
incendios forestais axustarase ás directrices que estableza a normativa 
aplicable en materia de emerxencias. En todo caso, incluirá a rede das pistas, 
vías, camiños, estradas e montes de titularidade municipal e a definición das 
redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas redes de 
faixas. Poderán incluír ordenanzas de prevención de incendios concordantes 
co obxecto da presente lei en chan urbano, de núcleo rural e urbanizable 
situado a menos de 400 metros do monte.
3. A dirección xeral competente en materia forestal emitirá informe 
preceptivamente e con carácter vinculante sobre os plans municipais de 
prevención e defensa contra os incendios forestais antes da súa aprobación. 
4. O ámbito do plan poderá ser todo o concello ou ir desenvolvéndoo por 
zonas. 
5. A coordinación e a xestión do plan municipal de prevención e defensa contra 
os incendios forestais compete aos alcaldes ou alcaldesas. A elaboración, 
execución e actualización deste plan ten carácter obrigatorio.” 

De conformidade co anteriormente exposto.

PROPOÑO:

Primeiro: aprobar definitivamente o Plan Municipal de Prevención e Defensa 
contra incendios forestais do Concello do Barco de Valdeorras

Segundo: dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e na sede electrónica do Concello.”

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o Sr. Alonso 
Araujo, quen fai uso dela para dicir que case todo o leu xa o señor Secretario, que se 
trata dun plan importante, elaborado por SEAGA, con informes municipais e da 
Dirección do  Monte, que define as redes secundarias de faixas e que permitirá a loita 
contra os incendios.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, quen fai uso 
dela para dicir que se trata dun tema xa tratado e debatido en diferentes comisións, 
respecto do que non hai problemas para que se chegue a un acordo.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto o Sr. Vilasánchez Feijóo quen 
se manifesta na mesma liña.

Concédeselle, finalmente, a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen manifesta que é un plan importante, que é necesario 
adoptar normas e medidas que permitan protexer a masa forestal e evitar o risco de 
incendios, polo que manifesta a súa conformidade ca aprobación do plan.

Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
dezasete concelleiros asistentes á sesión, acorda:
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Primeiro: aprobar definitivamente o Plan Municipal de Prevención e Defensa 
contra incendios forestais do Concello do Barco de Valdeorras.

Segundo: dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e na sede electrónica do Concello.

3º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición da Alcaldía 
relativa á aprobación do expediente de crédito extraordinario 03/2020 e 
modificación do anexo de inversións que acompaña aos orzamentos para 2020 ( 
expte. 2020 ECO000000120 ).

Ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos concelleiros 
asistentes, en votación ordinaria.

A continuación fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta da proposición, 
que, literalmente, di:

“ PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 03/2020 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 31.08.2020.

- Memoria xustificativa da Alcaldía do 31.08.2020.

De conformidade co disposto no artigo 97.2 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 o Regulamento 
Orgánico municipal (ROM), sométese a consideración do Pleno a aprobación 
do expediente de crédito extraordinario 03/2020 dada a necesidade de 
execución de diversos gastos que non poden demorarse ao exercicio seguinte 
polo perigo que supón o deterioro das infraestruturas a que se refiren e pola 
necesidade de levar a cabo o control de vertidos de augas residuais en 
diversos puntos do municipio.

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

PROPONSE ao Pleno municipal, a adopción do seguinte

ACORDO:

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 
sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de crédito 
extraordinario con nº 03/2020, financiado con cargo a baixas por anulación e 
por importe de 36.349,32 euros, para financiar gastos coa seguinte 
desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:
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DENOMINACIÓN APLICACIÓN ORZAMENTARIA ALTA CONTÍA
Mellora del firme en 
Vilariño 

453/61930 22.500,00

Subministro e instalación 
de sistemas de medición 
de alivios de augas 
residuais en diversos 
puntos do municipio

160/62305 13.849,32

TOTAL 36.349,32

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 á aplicación que se indica a continuación, sexa 
financiado con cargo a baixas por anulación da seguinte aplicación 
orzamentaria:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA BAIXA

IMPORTE (€)

FESTAS POPULARES E 
FESTEXOS.
ACTIVIDADES CULTURAIS E 
DEPORTIVAS

338/22609 36.349,32 euros

TOTAL 36.349,32 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.

 Altas no anexo de inversións

Partidas DENOMINACIÓN IMPORTE 
ALTA

FONTES DE 
FINANCIAMENTO

453 61930 Mellora del firme en Vilariño 22.500,00 RECURSOS 
PROPIOS

160 62305 Subministro e instalación de sistemas 
de medición de alivios
de augas residuais en diversos puntos 
do municipio

13.849,32 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 36.349,32
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TERCEIRO.- Dispoñer a publicación do presente acordo 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 manifesta que o obxecto do crédito extraordinario é a realización de dúas 
actuacións urxentes, respecto das que no existen créditos iniciais. Di que a primeira 
consiste nunha obra que ten por obxecto mellorar o firme da estrada de Vilariño, pois 
ten unha forte pendente, que ocasiona perigo aos usuarios, pois xa se produciron 
algún derrapes de vehículos. Di, tamén, que a obra consistirá no acondicionamento do 
firme cunha capa de rodadura de formigón e de aglomerado. Continúa o Sr. 
concelleiro indicando que a segunda das actuacións consiste na instalación de 
sistemas de medición de alivios de augas residuais en diversos puntos do municipio 
pola imposibilidade de que, en determinados momentos, podan absorberse todas pola 
rede. Di, finalmente, que as obras financiaranse con baixas doutras partidas dedicadas 
a festas populares, e actividades culturais e deportivas, por exemplo, das Festas do 
Cristo 2020, que non serán precisas pola situación da COVID.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, quen pregunta 
si a obra de mellora do firme de Vilariño é unha das obras incluída no Plan de obras.

Contesta o Sr. Alcalde que non, que é una obra diferente, que a obra contemplada é 
outra que vai de Souleicín a Castro de Vilariño, e que a que se trata agora responde á 
demanda dos veciños pois se recibiron queixas do mal estado do firme, afirmando que 
pode resultar moi perigoso cando empece a xear.

Concédeselle, finalmente, a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, 
a Sra. Aguado García, quen manifesta que posto que este ano non hai festas nin 
actividades culturais, parécelle correcto e lóxico que se gaste o diñeiro en actuacións 
deste tipo, que respondan ás demandas da veciñanza e que eviten riscos á cidadanía, 
entendendo que hai que seguir nesta liña e que mesmo poderían destinarse máis 
partidas de actividades que non se vaian a celebrar para este tipo de actuacións.

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

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre 
o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de crédito extraordinario 
con nº 03/2020, financiado con cargo a baixas por anulación e por importe de 
36.349,32 euros, para financiar gastos coa seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN ORZAMENTARIA 
ALTA

CONTÍA

Mejora del firme en Vilariño 453/61930 22.500,00
Subministro e instalación de 
sistemas de medición de 
alivios de augas residuais en 

160/62305 13.849,32
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diversos puntos do municipio
TOTAL 36.349,32

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 á aplicación que se indica a continuación, sexa financiado 
con cargo a baixas por anulación da seguinte aplicación orzamentaria:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA BAIXA

IMPORTE (€)

FESTAS POPULARES E 
FESTEXOS.
ACTIVIDADES CULTURAIS E 
DEPORTIVAS

338/22609 36.349,32 euros

TOTAL 36.349,32 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.

 Altas no anexo de inversións

Partidas DENOMINACIÓN IMPORTE ALTA FONTES DE 
FINANCIAMENTO

453 61930 Mejora del firme 
en Vilariño

22.500,00 RECURSOS 
PROPIOS

160 62305 Subministro e 
instalación de 
sistemas de 
medición de 
alivios
de augas 
residuais en 
diversos puntos 
do municipio

13.849,32 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL 36.349,32

TERCEIRO.- Dispoñer a publicación do presente acordo 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 
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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.

4º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposición dos grupos 
municipais relativa á adhesión do Concello do Barco á Rede de Entidades Locais 
para o desenvolvemento dos ODS da Axenda 2030, ( expte. 2020 SEC000000247 
).

Toma a palabra o Sr. Secretario, quen neste punto, da por reproducida a súa nota 
informativa incorporada ao orde do día do pleno e que, literalmente, di:

“ NOTA INFORMATIVA DO SECRETARIOA ACCTAL.
Asunto: orde do día pleno ordinario do 03.09.2020. 

Antecedentes
Se presenta por rexistro de entrada de data 31.08.2020, “ moción ” dos grupos 
municipais do PSDG-PSOE, Partido Popular e Riada Cidadá, relativa á 
adhesión do Concello do Barco á Rede de Entidades Locais para o 
desenvolvemento dos ODS da Axenda 2030.

A proposta de acordo da moción é a seguinte:

1°- O Pleno da Corporación aproba a adhesión do Concello do Barco de 
Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o desenvolvemento dos ODS da 
Axenda 2030 e, en consecuencia, comprométese a:
Traballar na aprobación dun Plan de Actuación ou Estratexia Local, no que se 
elabore unha análise de situación e un plan de localización e implementación 
dos ODS da Axenda 2030.
Cumprir coas obrigas e exercer os dereitos que se establezan nas Normas de 
Funcionamento da Rede, que se aprobarán na Asemblea constitutiva prevista 
para o mes de outubro de 2020 na que tamén se establecerá a cota para aboar 
que, previsiblemente , se podería fixar en función do número de habitantes.
2°.- Asumir a Declaración da Axenda 2030 aprobada no XII Pleno da FEMP.
3° - Que se realicen todos os trámites oportunos para que, a adhesión do 
Concello do Barco de Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o 
desenvolvemento dos ODS da Axenda 2030 sexa efectiva.

Por parte da Alcaldía se ordena a súa inclusión na orde do día do Pleno. 

Consideracións legais e técnicas

1ª Dispón o art. 82 do ROF:
“1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde o Presidente 
asistido de la Secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los 
miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de los 
Tenientes de Alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los 
grupos existentes en la Corporación.
En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido 
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión 
Informativa que corresponda.
El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá 
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los 
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la 
respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse 
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acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el 
orden del día.
En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de 
ruegos y preguntas.”

2ª O Art. 177 do ROF dispón:
“1. Conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la 
Corporación que, después de examinarlos, los someterá al Presidente.
2. Para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes 
habrán de estar en poder de la Secretaría tres días antes, por lo menos, del 
señalado para celebrarla*.”

3ª O artigo 47 do ROF dispón:
“3. Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del 
Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá 
formularse por escrito u oralmente. En termos similares o ROM.

E o artigo 91.4 di que:
4. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en 
el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente 
preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno 
por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del día que 
acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 
preguntas. Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia 
de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su 
debate. Si el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 93 y siguientes de este Reglamento.”

3ª Pola súa banda o artigo 46.e) da LRBRL dispón:
e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos 
de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la 
parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento 
y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos 
municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.

4ª De todo o anterior, pode concluírse, con carácter xeral, que existen dous 
tipos de mocións, as propostas de acordo que non van incluídas na orde do día 
e que se poden tratar por razón de urxencia (art. 47 e 91.4 ), antes da fase de 
control, xeralmente, tendo estas carácter resolutorio, e, as que se tratan na 
fase de control, tendo, xeralmente, estas últimas, carácter político e non 
resolutorio.
No caso concreto, aínda que o documento presentado, formalmente se 
denomina “ moción ”, a xuízo deste informante, a súa natureza se asimila máis 
a unha proposición, por estar incluída na orde do día, non terse ditaminado e 
non ter carácter político, senón resolutorio susceptible de xerar dereitos e 
obrigas ao Concello.
De modo concreto, a través da moción o Concello acorda adherise a unha 
entidade externa, a aprobación dun Plan, cumprir cas normas e obrigas da 
entidade e abonar unha cota.

E por elo, que deben formularse as seguintes:

Conclusións
1º A moción presentada, ten carácter resolutorio, e implica a adopción dun 
acordo que xera obrigas ao Concello. Non se trata, polo tanto dunha moción de 
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carácter político. Tampouco encaixa no concepto de moción do ROF e ROM 
por estar incluída na orde do día.
2º A circunstancia anterior, determina que o asunto debeu tramitarse, 
ordinariamente, coma ditame, pasando pola correspondente Comisión 
Informativa. O, no seu caso, por razón de urxencia, coma proposición.
3º En ambos casos, o expediente debería estar completo, e a disposición desta 
Secretaría co prazo de antelación previsto no ROF.
4º No caso concreto, a “moción”, non se presentou ca suficiente antelación, e o 
expediente non se atopa completo, En particular, no consta providencia de 
inicio, informe do responsable da tramitación ( artigo 172 ROF ), informe de 
fiscalización da Intervención de xerar obrigas económicas e, posiblemente, 
informe da Secretaría, por tratarse da adhesión a unha entidade externa.
5º Todo o anterior, determina que non debeu incluírse a “ moción ” na orde do 
día, e que non proceda o debate e votación do asunto, debendo retirarse.
6º O incumprimento do anterior, podería determinar a nulidade do acordo, 
ademais de supor unha absoluta inseguridade xurídica, por non ter sido 
analizados os dereitos  e obrigas que o acordo supón para o Concello.”

Oído o anterior, ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos 
concelleiros asistentes, en votación ordinaria. A proposición, literalmente, di:

“ MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG, PP, PSdeG-PSOE E RIADA 
CIDADÁ PARA A ADHESIÓN DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS 
Á REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA O DESENVOLVEMENTE DOS ODS 
DA AXENDA 2030

O desenvolvemento sostible é un dos desafíos do século XXI. Ata a data, as 
iniciativas que integran o desenvolvemento  económico, a inclusión social e a 
sustentabilidade ambiental foron de carácter local ou rexional. A día de hoxe 
adquiriron carácter global, pois todos os países afrontan desafíos complexos 
que afectan ao seu modelo enerxético, ao acceso á alimentación e á 
seguridade de abastecemento de auga, así como ás súas capacidades fronte a 
desastres naturais derivados do cambio climático como inundacións, secas, 
incendios forestais, etc. O tempo aprema e o mundo necesita decisións e 
compromisos importantes das formacións políticas e dos gobernos para que se 
propicien consensos en materia de desenvolvementos sostible.

O 25 de setembro do 2015, Nacións Unidas aprobaba os 17 OBXECTIVOS DE 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (ODS) nun acto solemne na Asemblea 
Xeral. A adopción dos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) abriu as 
portas a unha nova era de modelos de desenvolvemento na que a dignidade e 
o valor de cada persoa é afirmado e respectado, na que toda a cidadanía debe 
ter a capacidade de desenvolverse e definir a súa propia vida nun planeta que 
valore e protexa os seus ecosistemas. O acordo alcanzado en Nacións Unidas 
ofrece unha axenda universal, transformadora e integral que supón un punto de 
inflexión histórico. Os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) velan 
polo ben común de toda a humanidade e reflicten as necesidades máis básicas 
de cooperación e coexistencia pacífica.

Os 17 obxectivos e as súas 169 metas son de carácter integral e indivisible e 
conxugan as tres dimensións do desenvolvemento sostible: a económica, a 
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social e a ambiental. Desde o grupo socialista cremos que é moi importante 
que nos sumemos a este compromiso e imprescindible que formemos parte 
deste proxecto para que se poidan cumprir cos 17 obxectivos de 
desenvolvemento sostible de Nacións Unidas en 2030.

Nesta liña a Rede de Entidades Locais para desenvolver os ODS da Axenda 
2030 da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) está formada 
polos Gobernos Locais que se comprometen a localizar e implementar os ODS 
da Axenda 2030 de forma transversa l nas políticas públicas municipais. A 
actividade desta Rede está dirixida a favorecer a coordinación de actuacións 
entre os Gobernos Locais, permitindo alcanzar mellores resultados na 
implementación da Axenda 2030 nos municipios, a través da localización e 
desenvolvemento dos ODS no ámbito local. A Rede é un instrumento que 
ofrecerá ferramentas aos Gobernos Locais para que alcancen os seus 
obxectivos,  de acordo  coa  implementación da Axenda  2030 en España. E, 
ademais, ofrecerá aos Gobernos Locais pautas, información e propostas de 
actuacións para facer fronte á crise provocada pola COVID, tendo moi presente 
unha das principais premisas da Axenda 2030: non deixar a ninguén atrás.

Coa adhesión á Rede de Entidades Locais para o desenvolvemento dos ODS 
da Axenda   2030,  o  Goberno  Local  comprométese  a  determinar  un  
conxunto  de  actuacións, que deberán incorporarse nun  Plan de Actuación ou 
Estratexia Local, aprobado polo Pleno, que inclúa unha análise de situación e 
un plan de localización e implementación dos ODS da Axenda 2030. 
Paralelamente , deberase iniciar un proceso de información e sensibilización 
para a participación das organización cidadás e de todos os axentes locais, 
económicos representados na vida municipal, para a súa implicación na 
implementación local da Axenda 2030. Ademais, as cidades que participen na 
Rede deberán asumir, mediante acordo plenario, a Declaración en favor da 
Axenda 2030 aprobada pola FEMP no marco do seu XII Pleno.

É por todo iso que os grupos municipais do BNG, PP; PSdeG-PSOE e Riada 
Cidadá presentan, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación , 
a seguinte

PROPOSTA DE ACORDO :

1°- O Pleno da Corporación aproba a adhesión do Concello do Barco de 
Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o desenvolvemento dos ODS da 
Axenda 2030 e, en consecuencia, comprométese a:

a) Traballar na aprobación dun Plan de Actuación ou Estratexia Local, no 
que se elabore unha análise de situación e un plan de localización e 
implementación dos ODS da Axenda 2030.

b) Cumprir coas obrigas e exercer os dereitos que se establezan nas 
Normas de Funcionamento da Rede, que se aprobarán na Asemblea 
constitutiva prevista para o mes de outubro de 2020 na que tamén se 
establecerá a cota para aboar que, previsiblemente , se podería fixar en 
función do número de habitantes.
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2°.- Asumir a Declaración da Axenda 2030 aprobada no XII Pleno da FEMP.

3° - Que se realicen todos os trámites oportunos para que, a adhesión do 
Concello do Barco de Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o 
desenvolvemento dos ODS da Axenda 2030 sexa efectiva.”

A continuación toma a palabra o Sr. Alcalde quen di que, aínda que se incorporou ao 
orde do día coma proposición, se trata dunha declaración de gran interese, subscrita 
por todos os grupos políticos, e de gran relevancia na futura acción do Concello. Di, 
tamén, que se presenta unha emenda á proposición, procedendo á súa lectura:

“ ENMENDA DE ADICIÓN Á MOCIÓN PRESENTADA POLOS GRUPOS 
POLÍTICOS PSdG, PP, RIADA CIDADÁ E BNG DO BARCO AO RESPECTO 
DA ADHESI ÓN DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS Á REOE DE 
ENTIDADES LOCAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS ODS DA AXENDA 
2020.
Alfredo L. García Rodríguez, en representación do grupo político PSdG do 
Barco propón ao  Pleno do Concello a seguinte emenda de adición:
lncluír na anteriormente nomeada moción un novo acordo para poder cumprir 
cos requisitos de adhesión:
4º Designar a Alfredo L. García Rodríguez, alcalde do Concello do Barco, como 
representante político e técnico tanto na Asemblea como nos grupos de traballo 
da Rede.”

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o Sr. Alonso 
Araujo quen corrobora a importancia da adhesión, afirmando que a Axenda 2030 e 
una axenda internacional moi ambiciosa, na que se integran aspectos sociais, 
culturais, económicos e medio ambientais, procedendo a dar lectura aos 17 obxectivos 
de desenvolvemento sostible incluídos na Axenda:

1.- Erradicar a pobreza en todas as súas formas en todo o mundo. 
2.- Poñer fin á fame, conseguir a seguridade alimentaria e unha mellor nutrición, e 
promover a agricultura sostible.
3.- Garantir unha vida saudable e promover o benestar para todos para todas as 
idades. 
4.- Garantir unha educación de calidade inclusiva e equitativa, e promover as 
oportunidades de aprendizaxe permanente para todos.
5.- Alcanzar a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e nenas.
6.- Garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga e o saneamento para todos. 
7.- Asegurar o acceso a enerxías alcanzables, fiables, sostibles e modernas para 
todos.
8.- Fomentar o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e 
produtivo, e o traballo decente para todos.
 9.- Desenvolver infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e 
sostible, e fomentar a innovación. 
10.- Reducir as desigualdades entre países e dentro deles. 
11.- Conseguir que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, 
resilientes e sostibles.
12.- Garantir as pautas de consumo e de produción sostible. 
13.- Tomar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos 
(tomando nota dos acordos adoptados no foro da Convención Marco das Nacións 
Unidas sobre o Cambio Climático). 
14.- Conservar e utilizar de forma sostible os océanos, mares e recursos mariños para 
lograr o desenvolvemento sostible. 
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15.- Protexer, restaurar e promover a utilización sostible dos ecosistemas terrestres, 
xestionar de maneira sostible os bosques, combater a desertificación e deter e reverter 
a degradación da terra, e frear a perda de diversidade biolóxica. 
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, 
facilitar acceso á xustiza para todos e crear institucións eficaces, responsables e 
inclusivas a todos os niveis. 
17.- Fortalecer os medios de execución e reavivar a alianza mundial para o 
desenvolvemento sostible.

Toma a palabra a continuación o concelleiro do Grupo Mixto o Sr. Vilasánchez Feijóo, 
quen manifesta que se trata dun documento de gran importancia e relevancia, que 
coincide con todos os principios ideolóxicos do BNG, de modo auténtico e veraz, sen 
ningún tipo de pose. Insiste na importancia do documento e felicita ao Partido Popular 
a sumarse á sinatura da proposición, aínda que di que o documento e algún dos 
obxectivos poderían crearlle algún problema co Partido Popular autonómico por 
entender que non son asumidos por este último, en particular, o punto número 15.

Contesta  voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a Sra. Aguado García, 
afirmado que, efectivamente, se trata dun documento moi importante, cunhas 
declaracións e posta en valor de circunstancias de gran relevancia no eido social, 
cultural, económico e medioambiental. Di, tamén, que dende a Xunta de Galicia se ten 
traballado en innumerables actuacións nestes eidos e obxectivos coincidentes cos da 
declaración e que non se preocupe o Sr. Vilasánchez Feijóo pois a sinatura da 
proposición non lle creará ningún problema co Partido Popular autonómico nin con 
ninguén.

E sen máis intervencións se procede, primeiramente, á votación da emenda á 
proposición, que queda aprobada, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
dezasete concelleiros asistentes.

Posteriormente, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes á sesión, incluída xa a moción anterior, acorda:

1°- O Pleno da Corporación aproba a adhesión do Concello do Barco de 
Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o desenvolvemento dos ODS da 
Axenda 2030 e, en consecuencia, comprométese a:

a) Traballar na aprobación dun Plan de Actuación ou Estratexia Local, no 
que se elabore unha análise de situación e un plan de localización e 
implementación dos ODS da Axenda 2030.

b) Cumprir coas obrigas e exercer os dereitos que se establezan nas 
Normas de Funcionamento da Rede, que se aprobarán na Asemblea 
constitutiva prevista para o mes de outubro de 2020 na que tamén se 
establecerá a cota para aboar que, previsiblemente , se podería fixar en 
función do número de habitantes.

2°.- Asumir a Declaración da Axenda 2030 aprobada no XII Pleno da FEMP.

3° - Que se realicen todos os trámites oportunos para que, a adhesión do 
Concello do Barco de Valdeorras á Rede de Entidades Locais para o 
desenvolvemento dos ODS da Axenda 2030 sexa efectiva.
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4º Designar a Alfredo L. García Rodríguez, alcalde do Concello do Barco, como 
representante político e técnico tanto na Asemblea como nos grupos de traballo 
da Rede.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 848 ata 1040.

A Presidencia dá conta das resolucións da Alcaldía dende a número 848 ata 1040.

2º Dación de conta das resolucións contrarias a reparos formulados: resolución 
854, 855, 857, 869, 875, 876, 880, 886, 895, 900, 910, 917, 930, 940, 944, 1015, 1016 
e 1026 do ano 2020.

A Presidencia dá conta das resolucións contrarias a reparos formulados: resolución 
854, 855, 857, 869, 875, 876, 880, 886, 895, 900, 910, 917, 930, 940, 944, 1015, 1016 
e 1026 do ano 2020.

3º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local de datas 3 e 17 de xullo 
de 2020 e 13 e 21 de agosto de 2020, expte 2020 SEC000000243.

A Presidencia dá conta das actas da Xunta de Goberno Local de datas 3 e 17 de xullo 
de 2020 e 13 e 21 de agosto de 2020.

4º Dación de conta das sentenzas recibidas. Expediente 2020 SEC000000244.

A Presidencia dá conta das sentenzas recaídas nos correspondentes procedementos 
que están incluídas no expediente 2020 SEC000000244 cuxa documentación estivo a 
disposición dos concelleiros.

5º Dación de conta morosidade 1º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000058

A Presidencia dá conta dos datos da morosidade correspondente ao 1º trimestre 2020.

6º Dación de conta morosidade 2º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000115

A Presidencia dá conta dos datos da morosidade correspondente ao 2º trimestre 2020.

7º Dación de conta período medio de pago 1º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000057
 
A Presidencia dá conta do período medio de pago correspondente ao 1º trimestre 
2020.

8º Dación de conta período medio de pago 2º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000116

A Presidencia dá conta do período medio de pago correspondente ao 2º trimestre 
2020.
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9º Dación de conta execución trimestral 1º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000117

A Presidencia dá conta da execución trimestral orzamentaria do 1º trimestre 2020.

10º Dación de conta execución trimestral 2º trimestre 2020. Expediente 2020 
ECO000000118

A Presidencia dá conta da execución trimestral orzamentaria do 2º trimestre 2020.

11º Dación de conta do informe resumo control interno 2019. Expediente 2020 
ECO000000095

Toma a palabra, neste punto, o Sr. Alcalde, para indicar que se trata dun punto 
novidoso nos plenos, obrigatorio recentemente, consistente nun informe-resume da 
intervención en relación co control interno do Concello efectuado no ano 2019.

Concédeselle a palabra, a continuación, ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García 
Yáñez, manifestando que quere mostrar a súa preocupación polo informe resumo da 
intervención municipal sobre o estado do Concello, pois é un informe que redunda nas 
principais deficiencias que existen na xestión municipal e que xa se teñen posto de 
manifesto, reiteradamente, noutros informes.
En particular, di, que se trata de 3 ou 4 temas de moita relevancia, con observacións 
graves, importantes e reiteradas.
Así, di que en materia de subvencións, no informe, se di que debe potenciarse a 
concorrencia competitiva. Di, que ao seu xuízo, as subvencións se outorgan segundo 
criterios do grupo de goberno sen fomentar esta concorrencia competitiva de posibles 
beneficiarios, manifestando que é imporante corrixir este proceder.
En materia de contratación, di o Sr. García Yáñez, que segundo o informe, debe 
motivarse de modo axeitado a necesidade que xustifica cada contrato, que deben 
licitarse os contratos que xa non se atopan en vigor ( O.R.A., auga, seguros…), polo 
que pide maior axilidade na actuación municipal nestes temas. 

Contesta o Sr. Alcalde, ao fío desta intervención, dicindo que o papel o aguanta todo. 
Que, efectivamente, el tamén está a favor dunha maior axilidade administrativa, pero 
que existe demasiada burocracia, poñendo coma exemplo os Fondos Europeos. Di, 
tamén, que existe unha parálise administrativa xeneralizada e que se fai o que se 
pode. Di, por exemplo, que se está a tramitar un expediente para contratar un 
funcionario auxiliar administrativo en propiedade, e que, por unha cousa ou por outra, 
o expediente leva máis dun ano paralizado. Di, tamén, que se está a intentar tirar 
dunha bolsa de auxiliar administrativo é que os trámites son pouco áxiles, precisando 
mesmo de publicar o nomeamento no BOP o que retrasa o expediente. Di, tamén, que 
se pretende contratar un auxiliar para Tesourería e que mesmo se removeu Roma con 
Santiago para traer un Tesoureiro interino pero ninguén quere vir ao Barco. Di, tamén, 
que o mesmo se intentou cun Interventor interino, e nada. Conclúe, en resumo, que 
todo son problemas e falta de axilidade administrativa.
Respecto dos contratos, di que ao final do ano fará un resumo de todos os contratos 
pendentes, pero tamén de todos os contratos menores que se están tramitando 
solicitando ofertas, que xa son uns cantos, gracias ao traballo dunha concelleira, por 
que si se lle encargara o traballo a un funcionario non faría outra cousa.
Di, tamén, que, por exemplo, o Concello adheriuse á Central de Contratación da 
FEMP, para contratar o subministro da enerxía eléctrica,  simplificar a contratación e 
unificar as facturas, que o traballo foille encargado a un tesoureiro, que xa marchou e 
non o fixo, e despois a outro funcionario, e que segue sen facerse polo que, ao final, 
terá que facelo el, pois estase a perder diñeiro e, fundamentalmente, tempo.
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En definitiva, di que el tamén está interesado nunha maior axilidade administrativa 
pero que cada vez as cousas van peor. Conclúe dicindo que intentaremos mellorar, 
pero que o ve difícil.

Continúa a súa intervención o Sr. García Yáñez, ao fío do informe da intervención 
municipal, dicindo que o informe fala da falta de autorización do inventario municipal 
de bens. Di que xa no pleno do 4 de xullo do 2019, se presentou unha moción por 
parte do BNG para que se procedera á actualización do inventario, que mesmo dende 
o equipo de goberno se comprometeron a darlle cumprimento antes do final do ano 
2020, sen que pareza que así se vaia a facer.

Contesta o Sr. Alcalde que veu ao Concello unha empresa de Santiago, especializada 
neste tema, que mesmo se reuniu cos técnicos municipais para iniciar os traballos, 
pero non se soubo máis deles, aínda que a intención do Concello é cumprir e 
actualizar o inventario.
Di, tamén, que o mesmo aconteceu con outra empresa á que se lle solicitou asistencia 
técnica para elaborar pregos de contratación para licitar algún dos contratos 
pendentes e que, en seis meses, só elaborou un prego.
Di, finalmente, que é consciente da falta de axilidade na Administración, pero lle 
sorprende que tamén pase na empresa privada.

Continúa a súa intervención o Sr. García Yáñez, ao fío do informe da intervención 
municipal, dicindo que outro tema que lle preocupa é o do persoal municipal. Di que o 
Concello tiña un Convenio colectivo, que foi denunciado fai 5 anos e que é inadmisible 
que non se teña renovado. Di, tamén, que o mesmo pasa ca relación de postos de 
traballo ( RPT ) e que é intolerable a demora nestes aspectos, Di, tamén, que estes 
feitos determinan as innumerables sentenzas xudiciais contra o Concello ( máis de 50 
), os problemas cas auxiliares de axuda no fogar e que dende a intervención se 
recomenda evitar os contratos por obra e servizo determinado. 

Contesta o Sr. Alcalde que a negociación do Convenio e a RPT está novamente 
activada, que se mandaron as derradeiras alegacións á redactora do documento e que 
se retomará a cuestión na última semana de setembro.
Respecto ás contratacións por obra ou servizo determinado, contesta que ou se 
cambia o modelo e o sistema ou non hai solución. Di, que mentres haxa subvencións 
para contratar persoal para o servizos, ou ben se renuncia a elas, ou ben se acude a 
contratación temporal, e que, de feito, estas son as causas de case todos os reparos 
da intervención coma se pode observar nas resolucións de reparo das que se da conta 
no pleno. 
E dicir, ou ben se perden as subvencións ou ben se contrata do modo antedito cas 
súas consecuencias e que este é un problema que non desaparecería ca aprobación 
da RPT. Di, tamén,  que o que hai que preguntarse, ao fío do comentado respecto das 
auxiliares de axuda a domicilio, que modelo queremos, si un servizo prestado polo 
Concello con persoal propio ou un servizo privatizado. Di que o servizo custaría o 
mesmo pero que as traballadoras cobrarían menos.

Intervén á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a Sra. Aguado García, para 
apuntar que serían as  traballadoras ou traballadores.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que se está a formar unha nova bolsa de traballadoras 
de axuda  o fogar e que a medida que se precisen novas horas e xurdan novas 
demandas haberá que facer novas contratacións e que, irremediablemente, as 
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traballadoras se farán indefinidas. E que é a única solución, salvo que se queira deixar 
de prestar o servizo.

Contesta o Sr. García Yáñez que todo isto se arranxaría co novo Convenio, pois as 
traballadoras non están incluídas no anterior.

Contesta o Sr. Alcalde que dende que o Tribunal Supremo dixo que as traballadoras 
de axuda no fogar debían cobrar coma un peón, aínda que non estiveran incluídas no 
Convenio, se lles comezou a pagar conforme ese salario. Iso non quita, continúa, que 
as prazas de traballadoras e traballadores declarados indefinidos tanto de axuda no 
fogar coma doutros servizos deban sacarse a concurso.

Finaliza a súa intervención o Sr. García Yáñez, para concluír que, en definitiva, a el lle 
preocupan moito as deficiencias sinaladas pola intervención municipal tanto en materia 
de subvencións ( necesidade de fomentar a concorrencia competitiva ), contratación ( 
contratos sen licitar aos que hai que meterlle man dunha vez ) e inventario ( sendo 
preciso actualizalo para ter seguridade xurídica dos bens de todo tipo que son 
propiedade do Concello e non haxa problemas ).

Contesta o Sr. Alcalde que sobre todas estas cuestión daralle máis información polo 
miúdo nalgunha comisión.

E sen máis intervencións, procedeuse a tratar o seguinte asunto da orde do día.

12º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal do 
PSdeG-PSOE, en relación ao Protocolo fronte ao coronavirus na volta ás aulas 
este vindeiro curso escolar expte 2020 SEC000000242.

Ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos concelleiros 
asistentes, en votación ordinaria.

A continuación, se procede a dar lectura á moción polo voceiro do Grupo Municipal do 
PSdeG-PSOE, o Sr. Alonso Araujo, a cal, literalmente, di:

“ O dereito á Educación é un dereito fundamental recollido no artigo 27º da 
nosa Constitución e os centros educativos representan o espazo no que este 
dereito ha de articularse e desenvolverse e a Comunidade Autónoma de 
Galicia ten competencias plenas no ensino tal e como establece o artigo 31º do 
noso Estatuto de Autonomía.

A situación derivada da pandemia producida pola Covid-19 supuxo que o 
sistema educativo galego, ao igual que os de todo o Estado, se vise inmerso 
nunha situación inédita como consecuencia do pertinente, necesario e obrigado 
peche dos centros educativos.

Aínda que a educación a distancia, cun esforzo sen precedentes do 
profesorado, alumnado e familias, serviu para poder resolver unha situación 
excepcional á que houbo que facer fronte de forma inmediata, non substitúe á 
aprendizaxe presencial, pois é a contorna escolar e a interacción escolar cos 
docentes e entre o alumnado o que mellor permite a aprendizaxe, a 
socialización e o seu desenvolvemento.
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Como elemento adicional a ter en conta debe engadirse o feito de que o peche 
dos centros educativos xera fendas de desigualdade debido aos diferentes 
recursos materiais, dixitais e persoais existentes en cada familia; brechas que 
son máis fondas canto menor é o nivel socio-económico das familias. E tamén, 
como vimos de comprobar, xera desigualdades no benestar emocional e social.

Por todo o anterior, faise necesario retomar a actividade presencial adoptando 
todas as medidas de prevención e hixiene necesarias que permitan facelo de 
forma segura e manter o control da pandemia.

O desenvolvemento do curso 2020-2021 é imprevisible, dado o 
descoñecemento que aínda temos acerca da posible evolución da pandemia do 
Covid-19. En consecuencia, resulta imprescindible prever diferentes escenarios 
aos que adaptarse dependendo das circunstancias sanitarias que poidan darse 
e toda esa previsión debe plasmarse nun protocolo para os centros docentes 
que regule o desenvolvemento da súa actividade, tanto lectiva como dos 
servizos complementarios.

Ao Partido Socialista de Galicia, como partido político de goberno que é, non lle 
resulta allea a enorme dificultade á que se debe enfrontar unha Administración 
para elaborar tal protocolo que necesariamente teña a capacidade de 
adaptación necesaria ás distintas e hipotéticas realidades que se poidan 
producir, partindo das premisas de garantir a seguridade e saúde do persoal 
empregado e do alumnado, así como a máxima conciliación da vida familiar e 
laboral. Nese sentido, sempre estaremos dispostos a apoiar as accións que o 
goberno da Xunta de Galicia adopte froito do diálogo e consenso necesario con 
todos os sectores da comunidade educativa.

Lamentablemente non nos atopamos nese escenario co proxecto de protocolo 
elaborado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional que ten concitado o rexeitamento dos docentes, familias e 
concellos. E isto é así porque o goberno da Xunta de Galicia que debe afrontar, 
máis que nunca, a súa responsabilidade de goberno o que fai é centrifugar 
responsabilidades cara aos centros, ANPAs e concellos sen dotalos dun marco 
estable, seguro e cos recursos humanos e materiais necesarios tamén para a 
totalidade dos servizos complementarios (comedor e transporte escolar). A 
situación do rexeitamento pode resumirse do seguinte xeito:

 Os representantes do profesorado solicitaron retirar o protocolo e negociar 
un novo documento que responda ás demandas do profesorado e do conxunto 
da comunidade educativa, que garanta un ensino presencial seguro, adoptando 
todas as medidas para afrontar adecuadamente unha posible interrupción da 
docencia presencial, ao entender que nada diso se recolle no documento da 
Consellaría, que descarga toda a responsabilidade -tamén de seguridade e 
hixiene- nos equipos directivos e no conxunto do profesorado.

 Por parte dos representantes de nais e pais de alumnos se lamenta que non 
existan ningunha representación súa na comisión Covid que se debe crear nos 
centros, á vez que advirten da imposibilidade de levar a cabo actuacións que 
se prevén, como a renovación de aire, a redución das rateos nos comedores e 
transportes escolares e advirten da moi difícil conciliación nos casos dalgún 
contaxio e o tempo previsto para o reingreso nas aulas que pode chegar a mes 
e medio.
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 Por último, dende os concellos e a FEGAMP trasladouse a complexidade de 
asumir as medidas previstas ao aumentar de maneira moi importante as cargas 
e custos derivados en materia de limpeza e desinfeccións. Mesmo existen 
dúbidas por parte dalgúns servizos de Intervención municipais sobre a 
autorización de gastos para dar cumprimento a disposicións que carecen de 
rango normativo axeitado.

Así as cousas, resulta máis que evidente que se debe reconducir a situación de 
maneira urxente, e para elo, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta a 
seguinte:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
O Pleno do Concello do Barco insta á Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional a que:

1. Inicie de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das 
familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita 
afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021 coas máximas garantías 
posibles.
2. Se dote aos centros do profesorado e persoal suficiente para garantir unha 
actividade educativa correcta en calquera dos escenarios posibles que se 
poidan dar ao longo do próximo curso.
3. Establecer unha reunión urxente coa Fegamp para valorar todos os recursos 
necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar 
unha dinámica de colaboración estable para este cometido mentres dure esta 
situación extraordinaria.
4. Se habiliten os fondos extraordinarios necesarios e se tramiten as 
modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes 
que deben asumir centros, ANPAS e concellos como consecuencia das 
medidas que se dispoñan nese novo protocolo sexan asumidos polo goberno 
de Xunta de Galicia.
5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a 
educación se negocien de maneira transparente con todos os sectores 
implicados.
6. Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, 
cando menos, nos mesmos termos nos que o servizo daría cobertura en 
situacións normais.”

Concédeselle a palabra a Sra concelleira do Grupo Municipal del Partido Popular Dna. 
Sonia Guitián Martínez, quen manifesta que dende o seu Grupo, se presenta unha 
emenda de substitución á moción presentada, a cal, literalmente, di:

“Enmienda presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras a la moción presentada por el 
portavoz del Grupo Municipal del PSdeG-PSOE, Don Aurentino Alonso Araujo, 
sobre el Protocolo frente al coronavirus en la vuelta a las aulas el próximo 
curso escolar: 

1.- Instar al Gobierno Central a dotar de manera definida y real de fondos 
específicos para la aplicación de medidas contempladas en el documento 
aprobado en la Conferencia Sectorial de Educación del jueves 27 de agosto, 
tanto a nivel de la Xunta de Galicia como a nivel de los Ayuntamientos. 

2.- Instar a la Xunta de Galicia a seguir poniendo en marcha todas las medidas 
acordadas con los Ministerios de Educación y Sanidad para garantizar la mayor 
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normalidad en las aulas y para establecer la mejor situación posible para la 
consecución de los objetivos académicos marcados para el curso 20-21, con 
especial énfasis en el cuidado del bienestar emocional de todo el alumnado en 
la vuelta a las aulas. “

Toma a palabra a continuación o concelleiro do Grupo Mixto o Sr. Vilasánchez Feijóo 
quen di que está de acordo ca moción presentada, que se trata dun Protocolo 
elaborado sen suficiente consenso e que debe ser obxecto dunha profunda revisión 
sendo urxente replantexalo para adaptalo ás novas necesidade que vaian xurdindo. 

Toma a palabra a continuación o voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez quen di 
que está de acordo ca moción presentada pero que o Concello tamén ten 
competencias educativas das que non debe facer deixación. Así, di que o Concello é 
titular da Escola Infantil Municipal, que estanse a facer obras de remodelación 
actualmente, que falta media Gardería por rematar, por exemplo o ascensor, que se 
trata de un proxecto de tres exercizos, que o curso comeza o vindeiro luns, e que a 
Gardería non se atopa en condicións. Di, tamén, que non poden deixarse actuacións 
para a última semana de agosto, co inicio do curso tan próximo, que, por exemplo, a 
obra do ascensor dura polo menos un mes, e non poderá estar lista, insistindo en que, 
a pesar da moción, o Concello tamén debe cumprir cas súas obrigas educativas.

Contesta o Sr. Alcalde que non é certo o dito polo Sr. García Yáñez, que a obra ten un 
cronograma e que o cronograma se está a desenvolver segundo o previsto. Di, tamén, 
que en ningún caso estaba previsto que o ascensor estivera listo para setembro de 
2020, que se procederá á clausura da entrada anterior para facilitar a obra e se entrará 
pola nova entrada, que os nenos terán maior espazo na Gardería, que se está a 
respectar escrupulosamente o cronograma da obra e que o luns os alumnos serán 
recibidos sen problema algún.

Toma palabra, a continuación, a Sra concelleira do Grupo Municipal del Partido 
Popular,  Dna. Sonia Guitián Martínez, quen di que todos estamos de acordo en que a 
situación excepcional á que nos levou a pandemia durante o curso pasado supuxo un 
enorme esforzo para o profesorado, os alumnos e as familias. Que compartimos que a 
educación a distancia serviu no seu momento para resolver o problema do peche dos 
colexios para conter o avance do virus, así como que a educación presencial é o 
mellor ambiente para a aprendizaxe dos alumnos e que ademais o ambiente escolar 
permite unha mellor interacción entre alumnado e profesorado, así como entre o 
propio alumnado. Di, tamén,  que a situación da nosa comunidade autónoma difire da 
situación doutras comunidades pola dispersión poboacional e pola diferenza de 
matrícula entre centros rurais e urbanos.
Continúa a dicir que, tendo en conta todo isto,  a Xunta de Galicia elaborou un 
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 dos centros educativos non 
universitarios, que recolle medidas de prevención de carácter laboral, organizativo, 
formativo e pedagóxico, que presentouse aos sindicatos en dúas convocatorias da 
mesa sectorial, e que en ambas as ocasións rexeitouse sen chegar a ser analizado nin 
consensuado. Di, tamén, que se presentou e neste caso acordouse coa Xunta 
Autonómica de Directores de centros de ensino non universitario de Galicia.
Segue a Sra. Concelleira a súa exposición dicindo que as principais accións recollidas 
no protocolo consisten en: establecemento de grupos de convivencia estables, 
mantemento da distancia interpersoal, uso de máscara e hixiene frecuente de mans, 
que é un protocolo non  inamovible e que poderá adaptarse as circunstancias ás que 
nos enfrontemos.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002F94400Y0Q3K2U9F4K2

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JOSÉ DE LIS SANTOS-ASCARZA-Técnico da Administración Xeral  -  17/09/2020
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  17/09/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/09/2020 13:37:43

DOCUMENTO: 20200194884

Fecha: 17/09/2020

Hora: 13:37



21

Continúa a súa exposición, a  Sra. Concelleira, quen, en relación co solicitado na 
moción di: 
Que o Protocolo acordouse coa Xunta Autonómica de Directores de centros de ensino 
non universitario, e que a todos interesa que a apertura dos colexios e o ensino 
presencial leve a cabo coas máximas garantías posibles. 
Que a Xunta está a traballar nun programa de reforzo do profesorado que supoñerá un 
incremento notable de docentes, a habilitación de novos espazos como aulas para os 
centros que así o necesiten, a incorporación de 250 docentes novos polo 
“desdobramento” de aulas en infantil e primaria e a contratación de case 600 
profesores para labores de reforzo.
Que debe existir unha colaboración entre as diferentes administracións, e que cada 
administración asuma as súas responsabilidades. 
Que tras un acordo ca FEGAMP estableceuse que os concellos sexan os 
responsables do mantemento e conservación dos centros educativos de infantil e 
primaria, mentres que a Xunta será a responsable dos centros de secundaria e FP, 
polo que cada administración deberá facer un esforzo para priorizar e asumir aqueles 
gastos ou modificacións que sexa preciso facer en canto aos servizos de limpeza dos 
centros educativos para cumprir co protocolo. 
Que  para o comezo do curso a Xunta poñerá ao dispor dos centros educativos todo o 
material que sexa preciso para o persoal dos centros, así como elementos de 
sinalización, namentres que cada centro comprará o resto do material hixiénico a 
cargo dos gastos de funcionamento cos que contan anualmente. 
Que, en canto aos fondos extraordinarios do Goberno central dos que se fala no punto 
5 da moción, seguimos sen saber nada a día de hoxe, pois non sabemos cal será a 
cantidade, o seu destino ou cando e con que condicións imos recibir . 
Respecto dos comedores, di que os comensais deberán gardar a distancia de 1,5 m. 
sentados en diagonal e con postos fixos para todo o curso escolar, que cada entidade 
xestora do servizo de comedor poderá establecer quendas, habilitar espazos limítrofes 
ou mesmo instalar biombos de polo menos 60 cm. que se colocarán sobre as mesas, 
neste último caso non sería necesario manter a distancia de seguridade.
Polo que respecta ao transporte escolar di que asignaráselles aos alumnos un asento 
fixo para todo o curso escolar, desta forma poderase garantir un mellor labor de 
rastrexo no caso de que fose necesario. 
Finalmente, lamenta, profundamente, a concelleira a tardanza do Goberno central á 
hora de convocar a Conferencia Sectorial de Educación, o 27 de agosto, pois de 
esperarse un pouco máis nos pillan co curso empezado.

Toma a palabra a continuación o concelleiro D. Aurentino Alonso Araujo, quen, ao fío 
da intervención anterior dílle á Sra. Concelleira que debe actualizar os seus datos, que 
a Ministra deu orde para que Galicia recibira 92.9 millóns de euros do fondo COVID, 
dotado de 2.000 millóns, que se trata dun fondo non reembolsable con destino á 
educación e, respecto do cal, o Sr. Feijoo pediu liberdade para gastalo no que se 
estimase oportuno.
Di, tamén, que a Xunta non fixo os deberes, e que non conseguiu consensuar o 
Protocolo ca comunidade educativa, nin cas ANPAS, Sindicatos, Pais, etc. insistindo 
na absoluta falta de consenso o que entende que é unha actuación moi arriscada.
Di, tamén, que a contratación prometida de 1.000 profesores máis, é unha mentira, 
pois se trata dun trámite habitual, que non ten que ver ca loita contra a COVID, senón 
ca necesidade de cumprir a Lei. Di, tamén, que cuns 1.300 centros educativos en 
Galicia, non se tocaría nin a un profesor máis por centro.
Continúa a súa intervención o Sr. concelleiro quen di que é certo que se ampliou, 
posteriormente, modificando o protocolo, a distancia interpersoal a 1,50 metros, 
segundo o pedido polos sindicatos, e que isto fará preciso que se desdobren as clases 
e que se contraten máis docentes, pero, ademais, di que deben negociarse outras 
cuestións, tal e coma se pon de relevancia no manifesto elaborado polas 
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organizacións sindicais ( distancia física igual ou superior a 1,5 metros, aumentar os 
cadros de persoal, regular cando se pode decretar o peche total ou parcial dun centro, 
regular os casos de ausencia puntuais de profesores en caso de COVID, en definitiva, 
non delegarse por parte da Xunta a súa responsabilidade no profesorado e nos 
equipos directivos ).
Di, tamén, que deben preverse todas estas e outras cuestión sinaladas  no manifesto 
para evitar que se derrube o castelo de naipes e que non haxa alternativas.
Continúa dicindo que non se pode esperar, coma di a Xunta, a ir vendo o que o pasa 
día a día, e adaptando o Protocolo, pois non se pode xogar cos máis de 14.000 nenos 
e os 1.300 centros educativos que hai en Galicia, lembrando que Galicia se sitúa coma 
unha das Comunidades Autónomas con peor ratio de profesores por cada 1.000 
alumnos.
Insiste, finalmente, en que é preciso sentarse é obter un maior consenso e acordo no 
Protocolo atendendo as demandas de todos o sectores educativos, pois ninguén pode 
quedarse atrás, xa que moitos rapaces non recibiron unha educación axeitada durante 
o confinamento pola falta de medios tecnolóxicos a axeitados, insistindo en que esa 
situación foi unha improvisación, pero que xa non pode seguirse así.

E sen máis intervencións se procede, primeiramente, á votación da emenda á moción 
presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular,  que queda rexeitada, en 
votación ordinaria, por once votos en contra (dos concelleiros García Rodríguez, 
Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Santos Martínez, Saavedra Cantillana, Urdangaray 
Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares Almeida, Álvarez Fernández, García 
Yáñez ), cinco votos a favor (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián 
Martínez, González Rodríguez e Melo García) e unha abstención (do concelleiro 
Vilasánchez Feijóo ).

Rexeitada a emenda anterior, en votación ordinaria, por doce 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, García Yáñez e  Vilasánchez Feijóo), e cinco votos en 
contra  (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), o pleno acordou:

Insta á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que:

1. Inicie de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das 
familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita 
afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021 coas máximas garantías 
posibles.
2. Se dote aos centros do profesorado e persoal suficiente para garantir unha 
actividade educativa correcta en calquera dos escenarios posibles que se 
poidan dar ao longo do próximo curso.
3. Establecer unha reunión urxente coa Fegamp para valorar todos os recursos 
necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar 
unha dinámica de colaboración estable para este cometido mentres dure esta 
situación extraordinaria.
4. Se habiliten os fondos extraordinarios necesarios e se tramiten as 
modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes que 
deben asumir centros, ANPAS e concellos como consecuencia das medidas que 
se dispoñan nese novo protocolo sexan asumidos polo goberno de Xunta de 
Galicia.
5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a educación 
se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados.
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6. Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, 
cando menos, nos mesmos termos nos que o servizo daría cobertura en 
situacións normais.

13º Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal do 
Partido Popular, para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos 
recursos das Entidades Locais expte 2020 SEC000000246

Ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos concelleiros 
asistentes, en votación ordinaria.

A continuación, se procede a dar lectura á moción pola voceira do Grupo Municipal do 
Partido Popular, a Sra. García Aguado, a cal, literalmente, di:

“ Desde o inicio da pandemia provocada polo virus COVID-19 as entidades 
locais puxeron en marcha medidas -adiantándose en moitos casos ás decisións 
tomadas polo goberno central- para conter a expansión do virus e preservar a 
saúde de empregados públicos e veciños. Tamén foron pioneiras en implantar 
programas e axudas para paliar os efectos da crise sanitaria, social e 
económica derivada da pandemia.

O extraordinario esforzo realizado polos gobernos locais non se viu 
correspondido polo Goberno de España que, durante a fase máis dura 
da pandemia, non destinou un só euro a apoiar ás entidades locais na 
súa loita contra o virus e as negativas consecuencias do mesmo.

Ante esta situación, as entidades locais -de todo signo político- a través dos 
órganos da FEMP e dos lexítimos representantes dos españois no Congreso 
dos Deputados solicitaron, en reiteradas ocasións durante os últimos meses,  
ao Goberno de España medidas como:

1. Poder dispoñer do 100% os remanentes de Tesourería -os seus "aforros", os 
"aforros dos veciños"- xerados durante os últimos anos para implementar 
aqueles servizos e medidas que permitan actuar primeiro, contra a pandemia e 
despois, contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma; sen 
poñer en risco a capacidade financeira da entidade local e sempre en 
coordinación coas CC.AA. e o Estado.

2. Transferencia dunha parte proporcional dos Fondos Europeos que reciba 
España ás Entidades Locais para poder compensar o impacto do COVID19 nos 
seus ingresos e gastos orzamentarios.

3. Creación dun fondo de 5.000 millóns en axudas directas e sen condicións ás 
Entidades Locais e de fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros 
para compensar o déficit nos servizos de transporte públicos e para cubrir o 
custo da colaboración das EE.LL. na xestión do Ingreso Mínimo Vital.

Ningunha destas peticións tivo resposta por parte do Goberno de España. Un 
goberno que, no mes de marzo, segundo puidemos coñecer pola prensa, 
estaba a estudar "confiscar" o superávit xerado en 2019 polas EE.LL. así como 
os recursos que as mesmas teñen en entidades bancarias e que, agora, 
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pretende  apropiarse dos aforros municipais mediante unha chantaxe 
inaceptable a todos os concellos e deputacións do noso país.

No mes de xullo, o goberno de España presentou á FEMP unha proposta de 
acordo que non respondía ás necesidades e peticións das Entidades Locais; 
excluía ao mundo rural e a máis de 3.000 Entidades Locais que teñen pechado 
2019 con débeda ou non tiveron Remanente de Tesourería positivo; destruía a 
autonomía local recoñecida na Constitución e supoñía unha chantaxe 
inaceptable a todos os concellos ·e Deputacións do noso país.

A Xunta de Goberno da FEMP aprobouno o 3 de agosto, cos únicos votos a 
favor dos alcaldes socialistas máis o voto de calidade do Presidente da FEMP, 
o socialista Abel Caballero.

Ningunha das restantes forzas políticas con representación neste órgano  
directivo  da FEMP apoiou  esta  proposta:  Partido Popular, Ciudadanos e 
Junts per Cat votaron en contra e os socios de goberno de Sánchez, IU-
Podemos, abstivéronse.

O 3 de agosto foi un día tristemente histórico para a institución que representa 
e debe protexer os intereses de todas as  entidades locais  posto  que,  por  
primeira  vez,  se  rompía  o  consenso  que sempre tiña presidido a súa 
actuación.

O Consello de Ministros, malia que a proposta de acordo non contaba co aval 
da FEMP, aprobou o 4 de agosto, o Real Decreto-lei 27/2020, de 4 de agosto, 
de medidas financeiras, de carácter   extraordinario  e  urxente,  aplicables  ás  
entidades locais, que mantén os aspectos máis lesivos do acordo rexeitado 
pola maioría dos membros que integran esta institución e que incluso cambia 
as condicións pactadas cos alcaldes socialistas da FEMP o mesmo día.

O goberno ofrece un fondo de 5.000 millóns € -a ingresar ás EE.LL. entre 2020 
e 2021- totalmente condicionado poste que só se repartirá entre as EE.LL. que 
entreguen ao goberno a totalidade dos seus remanentes de tesourería para 
gastos xerais a 31/12/2019 (minorado por unha serie de conceptos recollidos 
no artigo 3.1 do Real Decreto-lei 27/2020) durante 17 anos, desde 2020 ao 
2037.

A cambio de que as EE.LL. cedan todos os aforros municipais, os aforros dos 
veciños, o goberno ofrécelles un fondo -que supón soamente unha pequena 
parte deses aforros- e que deberán empregar unicamente nas actuacións 
definidas polo goberno no propio Real Decreto-lei 27/2020.

En resumo, unha proposta que esconde una chantaxe 
inaceptable e que podería vulnerar os artigos  137 e 142 da Constitución 
Española, que consagran os principios de autonomía e suficiencia financeira 
como base da xestión das entidades locais.

 Polo exposto, o Grupo Municipal Popular, presenta a seguinte:

 PROPOSTA DE ACORDO

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E40002F94400Y0Q3K2U9F4K2

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JOSÉ DE LIS SANTOS-ASCARZA-Técnico da Administración Xeral  -  17/09/2020
ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  17/09/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/09/2020 13:37:43

DOCUMENTO: 20200194884

Fecha: 17/09/2020

Hora: 13:37



25

Manifestar:

1 O apoio expreso do concello de O Barco de Valdeorras ao recurso de 
inconstitucionalidade que o Grupo Popular no Congreso dos Deputados 
presentará contra o Real Decreto-lei 2712020 para defender os intereses de 
todas as entidades locais e os aforras de todos os veciños e veciñas.

2 O fondo rexeitamento deste concello ao procedemento negociador que o 
Goberno de España mantivo  coa  FEMP para acadar un acordo que dera unha 
"apariencia" de apoio unánime das EE.LL. ao Real Decreto-lei 27/2020.

Un procedemento no que o Goberno só ten negociado cos representantes 
socialistas e de IU-Podemos na FEMP excluíndo ao resto de forzas políticas 
con representación en dita institución.

3 Solicitar aos órganos competentes da FEMP a reprobación do seu 
Presidente, Abel Caballero, por:

non transmitir coa debida dilixencia nin transparencia información 
axeitada sobre as negociacións co Ministerio de Facenda ao resto de 
membros dos órganos de goberno da institución.
non defender os intereses das EE.LL. como está abrigado a facer por 
razón do seu cargo.
provocar con esta actitude que, por primeira vez na historia da FEMP, 
se rompa o consenso histórico que adoitaba presidir os acordos deste 
organismo.

4 O profundo rexeitamento deste concello a calquera medida do Goberno de 
España tendente a apropiarse dos aforros acumulados pola  veciñanza  dos  
municipios  españois,  tanto  de  forma  directa como vía subscrición de 
préstamos das EE.LL. ao Estado para devolver a longo prazo.

Instar o goberno de España a:

1. Respectar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis 
outorgan ás entidades locais para a xestión dos seus IU, para a xestión do 
diñeiro público que é de todos e cada un dos españois, non dun goberno en 
concreto.

2. Atender as demandas das EE.LL. para que poidan dispoñer do 100% dos 
seus remanentes de tesourería para a loita contra os negativos efectos do 
COVID-19, levando a cabo a tal efecto as modificacións legais  que resulten  
pertinentes, que en todo caso deberán ser validadas polo Congreso dos 
Deputados ou os órganos de goberno da FEMP.

3. Que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo 
consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no 
seo da Federación Española de Municipios e Provincias.

Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, á Ministra de Facenda, á 
Ministra de Política Territorial e Función Pública, aos Portavoces de Grupos 
Políticos do Congreso, Senado e Parlamento de Galicia e á Xunta de Goberno 
da FEMP.”
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Toma a palabra o concelleiro do Grupo Mixto o Sr. Vilasánchez Feijóo, quen di que el 
está de acordo ca petición do Partido Popular de rexeitar o Decreto 27/2020 de 
medidas financeiras, de carácter extraordinario e urxente, aplicables ás entidades 
locais, prevista na moción, por condicionar o modo en que os concellos poden gastar 
os seus remanentes, pero manifesta, tamén, o seu rexeitamento á Lei de Estabilidade 
Presupostaria aprobada polo Goberno do Partido Popular, pois é aí onde se inicia todo 
o problema xa que é esta Lei a que  impide aos Concellos dedicar os seus remanentes 
ao destino que queiran, limitando a súa aplicación aos destinos sinalados na norma. 
Di, finalmente, que entende que non se respectou a autonomía da Federación Galega 
de Municipios e Provincias  ( FEGAMP ) nas negociacións e que debeu negociarse 
neste ámbito no relativo aos concellos galegos.

Intervén a continuación o voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, quen indica 
que, debe facerse unha cronoloxía de todo o acontecido nesta materia.
Así, di que a primeiros de agosto o Goberno chegou a un acordo coa Federación 
Española de Municipios e Provincias para intentar darlle saída aos 14.000 millóns de 
euros do superávit acumulados polos concellos, superávits, que se atopan  en contas 
bancarias e dos que, ata este momento, non poden dispoñer porque o impide o artigo 
135 da Constitución, modificada no seu  momento por imposición da UE e ás presas 
polo PP e PSOE, coa finalidade de dar preferencia ao pago da débeda fronte as 
necesidades da cidadanía. 
Di, que tamén o impide a Lei de Estabilidade Presupostaria do Goberno Rajoy, 
elaborada e defendida polo seu ministro de Facenda señor Montoro. Dúas normas de 
estrito cumprimento que impuxeron aos concellos o equilibrio orzamentario.
Continúa o Sr. García Yáñez, dicindo que o acordo (FEMP-Goberno) establece un 
préstamo dos municipios ao Goberno de 9.000 millóns de euros a 10-15 anos a 
cambio de dispor de 5.000 millóns mediante unha transferencia estatal; a libre 
disposición do total aforrado ao finalizar o prazo; e compensacións aos concellos que 
manteñen as contas deficitarias por outros 1.000 millóns de euros. 
 En resumen, di o Sr. García Yáñez,  o Goberno ofrece poder dispor da terceira parte 
do aforro que leva anos inactivo, e que tería unha dedicación finalista: a mobilidade 
sostible e transporte; aos servizos sociais; e ao ámbito da cultura e o deporte. 
Di, tamén, que coincide co PP no papel desempeñado pola FEMP ao firmar o 
convenio pois non pode ser que algo tan transcendental para as finanzas locais sexa 
ratificado mediante o voto de calidade do presidente da FEMP, sendo necesario 
recoller previamente o maior consenso da administración local e que non se quede 
nun acto de egotismo e populismo de Abel Caballero, pois non  é a firma da contrata 
para a iluminación do Nadal en Vigo. Entende, o Sr. García Yáñez, que unhas 
mínimas formas e consensos son necesarios cando está en xogo a cantidade e 
calidade dos servizos municipais que reciben os veciños. 
Continúa o voceiro do Grupo Mixto sinalando que non comparte cando o PP fala da 
apropiación dos fondos municipais, pois o acordo non é obrigatorio e hai liberdade 
para adherirse (artigo 3 do real decreto 27/2020), polo que, quizais ao redactar a 
moción o PP trabucouse e pensaba na referida “lei Montoro” que si impuxo a 
obrigatoriedade de inmobilidade dos superávits locais dende vai oito anos.
Di, tamén, que a moción pide no punto dous que o Goberno “atenda as demandas das 
entidades locais para que poidan dispoñer do 100% dos seus remanentes de 
tesourería para a loita contra os negativos efectos do COVID-19, levando a cabo a tal 
efecto as modificacións legais que resulten pertinentes”, o que supón deixar fora do 
futuro acordo a todas as entidades que non dispoñen de aforros que segundo a 
moción (páxina 2 parágrafo 5) son máis de 3.000 concellos do mundo rural que teñen 
pechado o 2019 con débeda ou non tiveron remanente de tesourería.
Isto, di o Sr. concelleiro,  é contraditorio co que están a defender 31 alcaldes de 13 
partidos diferentes, entre eles o alcalde do PP de Zaragoza que fai de voceiro do 
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grupo que propoñen discutir un novo texto que xire sobre os 5.000 millóns a repartir 
entre todos os concellos, con déficit ou con superávit, con criterios poboacional; máis 
un fondo de 1.000 millóns para o transporte municipal; e unha fórmula similar aos 
16.000 millóns no reembolsables para as autonomías para loitar contra da COVID-19.  
Este grupo de alcaldes son conscientes que a modificación normativa, aparte das 
necesarias maiorías parlamentarias, que se require para dispor da totalidade dos 
remanentes suporía no mellor dos casos dous anos de atraso para acceder a eles.    
Finalmente, di o Sr. García Yáñez, que o importante e que o diñeiro dos veciños 
inmobilizados pola lei Montoro volva aos veciños, que no caso do Barco é a día de 
hoxe de 6.949.074,42 €, e máis  cando a cidadanía está a sufrir unha profunda crise  
económica e social produto da pandemia do COVID-19, sen que vexa que as 
propostas do PP vaian nesa dirección. 
En definitiva, conclúe, que a moción obedece, non a un espírito de aproximación, 
senón de encher de pedras no camiño, pois coma xa dicía Mariano Rajoy en “cuanto 
peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio 
político”.

Toma a palabra, a continuación, voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o Sr. 
Alonso Araujo, quen di que a voceira do PP parece ter memoria de peixe, pois xa en 
xullo de 2018, dende o Goberno do Partido Popular mediante Real Decreto Lei 
autorizouse gastar os remanentes das entidades locais en fins previamente 
determinados coma política de coidados, mobilidade sostible, axenda urbana ou apoio 
á cultura.
Di, tamén, que a palabra” chantaxe “ empregada na moción implica extorsión, obriga, 
forzar a alguén a facer algo, cando o regulado no Decreto é un acto voluntario.
Di, tamén, que se trata dun acordo alcanzado polo Goberno de España no momento 
da maior crise sanitaria da historia, que permitirá aos concellos utilizar os remanentes 
de tesourería lastrados pola Lei de Estabilidade Presupuestaria. Di que é un acordo 
seguro e que tivo que ser un Goberno progresista o que lle tivera que dar solución a 
esta cuestión.
Di, tamén, que os concellos dende o ano 2012 se atopan asfixiados  por non poder 
utilizar libremente os seus remanentes e que a puntilla chegou ca Lei de 
Racionalización e Sostibilidade da Administración Local (LRSAL) quitando 
competencias e poder aos concellos máis pequenos, convertíndoos en meras 
entidades burocráticas das Comunidades Autónomas.
Respecto ao acordo di que é un acordo voluntario, que non obriga a ningún concello, 
que permitirá aos concellos que o crean conveniente destinar os seus aforros a 
inversións en medio ambiente, cultura, coidados de proximidade, infraestruturas, 
axenda urbana, mobilidade sostible, dando resposta ás demandas dos seus veciños. 
Di, tamén, que o Goberno devolverá o 100% dos aforros prestados e con intereses e 
non computará nin na regra de gasto nin para o déficit. Di, tamén, que segundo o 
acordo, o Goberno transferirá aos concellos como ingresos non financeiros o 35% do 
remanente prestado, polo que polo 100% os concellos recibirían o 135% máis os 
intereses do 100%. Así, pon coma exemplo que, si o Barco entregara un millón de 
euros, recibiría entre 2020 e 2021, 350.000 euros a fondo perdido e nos 10 anos 
seguintes recibiría o millón prestado máis os intereses.
Conclúe dicindo que se trata dun mecanismo que permite, dentro da legalidade, 
empregar os aforros municipais.
Finalmente, di que, en definitiva, o previsto na moción responde a unha estratexia 
nacional do PP, quen é quen incautou a capacidade de gasto dos Concellos, que está 
agora a desgastar ao Goberno sen que lle interese paliar os efectos da COVID e 
contribuír con acordos coma este á reconstrución económica e social.

Toma a palabra a continuación á voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, a 
Sra. García Aguado, quen di que a moción presentada non é una moción do PP de 
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carácter xeral, a nivel nacional, senón concreta e que atinxe á veciñanza do Barco, 
pois a ela lle preocupa, e moito, o destino dos aforros dos barquenses, Di, tamén, que 
o grupo socialista é moi incoherente, pois presentaron na Deputación Provincial de 
Ourense unha moción en defensa da autonomía local e a favor de que os concellos 
puideran dispoñer dos seus remanentes de modo non finalista o que contradí o agora 
defendido. Se pregunta, polo tanto, si o PSOE era partidario de quedarse cos 
remanentes, que pensan agora ?. Por outra banda, insiste en que lle preocupa moito o 
acordo alcanzado pois ela quere saber canto diñeiro se lle dará ao Sr. Sánchez?, en 
que condicións ?, como o devolverá?, insistindo en que se trata do diñeiro de todos os 
veciños do Barco.

Toma a palabra a continuación o Sr. Alcalde quen di que el, dende que entrou na 
FEGAMP, sempre se mostrou favorable a que foran os concellos os que decidirán 
libremente en que gastar os seus aforros. Di, porén, que se trataba dunha situación 
distinta, que non estabamos na situación de pandemia. Di, que agora a situación 
económica é tremenda e que hai que arrimar o ombro. Si, está de acordo, sen 
embargo, o Sr. Alcalde, en que faltou un maior consenso na FEMP. 
Continúa dicindo que a voceira do Partido Popular se queixa na moción de que o 
acordo di aos concellos en que gastar os seus aforros, cando iso é así dende o 2012 
ca Lei Montoro ( amortización de débeda e inversións sostibles ). Di, ademais, que no 
caso do Concello do Barco habería que estudar canto remanente se prestaría, pois 
sendo duns 6 millóns de euros, habería que gardar, alomenos, 1.5 millóns para 
determinadas actuacións coma as subvencionadas polo IDAE que esixen un anticipo 
próximo a un millón de euros antes de recibir a subvención, poñendo coma exemplo 
que si que podería barallarse unha cantidade duns dous millóns de euros, aínda que 
só no caso no que se aprobará o Real Decreto-Lei, o que parece incerto pois non hai 
acordo nos grupos parlamentarios.
Continúa a súa intervención poñendo o mesmo exemplo que o sinalado anteriormente 
polo Sr. Alonso Araujo (si o Barco entregara un millón de euros, recibiría entre 2020 e 
2021, 350.000 euros a fondo perdido e nos 10 anos seguintes recibiría o millón 
prestado máis os intereses ), se ben apunta que este operativo é para os concellos 
que teñen aforros pois non todos os concellos os teñen é non sabe si é xusto que se 
trate por igual a quen aforrou que ao que non o fixo.
Así mesmo, di que a petición de apoio por parte do Concello do Barco ao recurso de 
inconstitucionalidade que presentará o Grupo Popular no Congreso contra o Decreto-
lei, lle parece unha cuestión de política xeral imposta a nivel nacional.

Contesta a Sra. García Aguado que se trata dunha cuestión concreta que afecta aos 
intereses locais pois ela se toma moi en serio o diñeiro dos barquenses e lle inquietan 
os cambios de opinión que nesta cuestión mostra o Grupo Socialista.

Replica o Sr. Alcalde que, do que se trata, é de arrimar o ombro, que é momento de 
grandes consensos, e que esta moción, coma as outras dúas que se trouxeron a este 
pleno son mocións “ campanario ”, tal e coma lles denominou un antigo concelleiro, 
impostas a nivel nacional polos partidos políticos.

Solicita, por alusións, a palabra o Sr. Alonso Araujo, quen di que a moción socialista 
na Deputación presentouse nun momento anterior a este Decreto-Lei – en xuño de 
2020 –  polo que lle pide a voceira do PP que non terxiverxe.

Contesta a Sra. García Aguado que a ela só lle preocupan os veciños do Barco e os 
seus aforros e que ve moi favorable ao Grupo Socialista a que lle sexan entregados ao 
Sr. Sánchez.
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Toma a palabra, finalmente, o Sr. García Yáñez quen di que nesta cuestión hai aínda 
moito recorrido por discutir e negociar, que, ao seu xuízo, os remanentes non se 
confiscan, que a súa entrega é voluntaria, que se anuncia un recurso ao Tribunal 
Constitucional que, ao igual, non hai que interpoñer, pois pode aínda chegarse a algún 
acordo que satisfaga a todos, que, en calquera caso entende que o diñeiro estará en 
mellores mans que nos bancos, se ben, mostra o seu desacordo ca negociación 
seguida na FEMP e co proceder do Sr. Abel Caballero.

E sen máis intervencións, en votación ordinaria, por doce votos en contra (dos 
concelleiros García Rodríguez, Pizcueta Barreiro, Alonso Araujo, Santos Martínez, 
Saavedra Cantillana, Urdangaray Díaz, Neira Ojea, Domínguez Rodríguez, Jares 
Almeida, Álvarez Fernández, García Yáñez e  Vilasánchez Feijóo), e cinco votos a 
favor (dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), non se aprobou a moción presentada.

A continuación. di o señor alcalde que se presentou unha Moción de urxencia, por 
parte do voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, relativa á institución da 
Monarquía e á responsabilidade do Rei emérito.

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día e a apreciación da urxencia 
pola unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, procédese a dar 
lectura á Moción presentada parte do voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, a 
cal, literalmente, di:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado 3 de agosto, a Casa Real comunicaba a intención do rei emérito  
Juan Carlos I de Borbón de abandonar o territorio do estado español para 
estabelecerse nos Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante a polémica xerada polo 
que considera "acontecementos pasados da súa vida privada", episodios que 
deron lugar ao inicio de investigacións penais  primeiramente en Suíza, e 
despois a iniciativa da Fiscalía do Tribunal Supremo español, debido á súa 
condición de aforado. E todo a partires do descubrimento dunha multimillonaria 
conta opaca a nome dunha das moitas cortesanas que satisfaceron a histórica 
propensión borbónica a desperdigar seme compulsivamente.

O ex-xefe do Estado estaría presuntamente implicado en delitos de corrupción, 
branqueo de capitais e evasión fiscal continuada de enormes dimensións, que 
só poden comprenderse pola práctica sistemática de amplos sectores do poder 
político, institucional e mediático de mirar, durante 40 anos, cara outro lado en 
todos os asuntos que teñen que ver coa Casa Real e a monarquía.

Ao contrario do que eses sectores interesadamente nos queren facer crer, as 
actividades do rei emérito distan, e moito, de ser un caso puntual e privado. A 
sucesión de acontecementos evidencia que a Casa Real acumula toda unha 
serie de actos ilícitos que sitúan á monarquía española moi lonxe do seu 
pretendido comportamento "exemplar", tan manido como falso.

O caso Nóos custoulle unha condena de prisión ao daquela Duque de Palma, 
Iñaki Urdangarín, por desvío de fondos públicos e fraude fiscal. O curmán do 
ex-monarca, Álvaro de Orleáns, actuou de testaferro e parece estar implicado 
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no cobro de comisións multimillonarias pola venda do Banco Zaragozano. O 
propio Felipe VI figura como segundo beneficiario  do patrimonio  irregular 
amasado polo seu pai, sendo coñecedor como mínimo dende marzo de 2019.

Ante estas circunstancias, o actual Xefe do Estado Felipe VI permanece 
calado.

Que a Xefatura do Estado sexa un cargo hereditario, no que ademais os varóns 
gozan de prioridade na liña sucesoria, é unha anomalía democrática e un 
anacronismo feudal sobre o que a cidadanía nunca tivo opción de decidir: a 
monarquía é unha institución imposta polo franquismo tras case 40 anos de 
ditadura iniciada cun golpe de estado contra da 2ª República, réxime 
democrático que nos deramos os españois despois da fuxida de Alfonso XIII, 
bisavó do actual rei.

A experiencia amosa, polas continuas inxerencias dos monarcas en cuestións 
políticas, que a súa principal función é manter o "statu quo" herdado do 
franquismo, o inmobilismo e os privilexios da aristocracia e os poderes fáticos.

O debate sobre o modelo do Estado é rapidamente cercenado: calquera 
reforma ambiciosa do noso sistema de gobemo, como a articulación territorial, 
a redistribución da riqueza, a radicalidade democrática ou a propia monarquía 
como institución, choca coa existencia dunha Constitución Española 
inamovible, blindada para estas cuestións pero vulnerable a modificacións 
exprés como a do seu artigo 135 para priorizar o pago da débeda sobre a 
protección dos dereitos da cidadanía.

A complicidade dos partidos dinásticos do réxime do 78 coa monarquía resulta 
escandalosa. Non só se infantiliza á cidadanía furtándolle a posibilidade de 
decidir sobre unha institución imposta pola vía das armas, senón que se 
colabora activamente na opacidade, a falta de transparencia e o mantemento 
dos privilexios de quen utilizou os recursos públicos e o ben común no seu 
propio beneficio.

O Código Penal ofrece máis protección á Casa Real ca calquera outra 
institución ou cidadá a través do delito de inxurias á Coroa. Pola contra, o 
Tribunal Europeo de Dereitos Humanos mantén unha liña xurisprudencia clara, 
en virtude da cal os ordenamentos xurídicos non poden outorgar unha 
protección especial e cualificada aos cargos e institucións que se consideren 
máis importantes, senón máis ben todo o contrario.

O descrédito da monarquía xa se converteu nun clamor popular, porque pon en 
cuestión o propio funcionamento da democracia e da xustiza. Cómpre tomar 
medidas que permitan á cidadanía recuperar a confianza nas institucións e 
poderes públicos.

Por todo o anteriormente exposto Riada Cidadá somete ao Pleno os seguintes

ACORDOS
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1 Esixir a celebración dun referendo no que a cidadanía decida sobre a 
continuidade da monarquía como depositaria da Xefatura do Estado.

2 Instar ao Goberno do Estado e ao Congreso das Deputadas a que inicien 
unha investigación parlamentaria polas accións realizadas por D. Juan Carlos 
de Borbón dende o ano 2014, momento no que deixou de manter a súa 
condición de inviolabilidade xurídica.

3 Instar ao goberno do Estado a derrogar o delito de inxurias ao rei e á Casa 
Real recollidos nos artigos 490.3 e 491 do CP, igualando a protección penal da 
honra desta figura e institución coa resto da cidadanía.

4 Esixir, de probarse os delitos que se investigan, o reingreso as arcas públicas 
do patrimonio adquirido ilegalmente polo rei emérito.

5 Instar ao Concello de O Barco de Valdeorras a retirar o nome de Praza do 
Príncipe, dado no seu día baixo unha administración local franquista, en honor 
ao da aquela príncipe Juan Carlos de Borbón, e sexa cambiado por un que 
exemplarice e enxalce valores democráticos.”

Toma a palabra o concelleio do Grupo Mixto, o Sr. Vilasánchez Feijóo, para manifestar 
o seu apoio á moción, indicando que o seu partido se ten declarado republicano, que 
en ningún caso se opón a que a monarquía sexa fiscalizada, por entender que se trata 
dunha institución anacrónica, de ladróns e corruptos, corroborando as palabras da 
Deputada do BNG no Congreso,  Ana Pontón, de que non  hai incenso nin 
Botafumeiro que tape a podredume da Casa Real e de que non pararían ata que os 
Borbones sexan xulgados por ladróns e por corrupción. Di, finalmente, que bota de 
menos que na moción non se faga mención ao recoñecemento da soberanía das 
Nacións, pero que, en calquera caso, vai apoiala.

Toma a palabra a continuación o concelleiro do grupo municipal do Partido Popular o 
Sr. González Rodríguez,  quen di que o seu grupo vai votar en contra da moción. Di, 
que por moito que se discuta esta cuestión no Concello, non é foro axeitado e non terá 
recorrido algún. Di, que xa se rexeitou unha comisión de investigación sobre a 
cuestión no Parlamento, seguindo os criterios dos letrados da cámara baixa, e que 
será a fiscalía do Tribunal Supremo e o órgano xudicial competente quen se teña que 
pronunciar sobre a existencia ou non da responsabilidade penal do Rei emérito, polo 
que insiste en que non debe perderse o tempo tratando este tema no Concello, 
debendo canalizarse estas cuestións, no seu caso, a través dos representantes da 
cidadanía nas Cortes.

Intervén a continuación o voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o Sr. Alonso 
Araujo quen di que o grupo socialista vai votar en contra da moción. Di que neste 
momento os dous temas que máis lle preocupan aos españois son a sanidade e a 
educación, que para o seu grupo o modelo constitucional non está en cuestión e que 
non é o momento de abrir o melón da monarquía. Continúaa dicindo que o PSOE foi 
un dos principais impulsores da pacto constitucional, onde se inclúe a monarquía 
parlamentaria, e que non socavará as institucións nin menoscabará o marco 
constitucional. Di, tamén, que a Constitución foi unha conquista alcanzada con loita, 
que ten propiciado que España estea entre as vinte mellores democracias do mundo, 
e que ampara dereitos sociais, a autonomía das nacionalidades e rexións, sendo a 
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monarquía parlamentaria unha parte deste pacto. Di, tamén, que existen outras 
monarquías parlamentarias en países do noso entorno ( Gran Bretaña, Suecia, 
Noruega,  Holanda… ).
Dito ao anterior, continúa o concelleiro sinalando que ninguén pode substraerse a 
acción dos tribunais e que todo responsable público debe render contas da súa 
conducta se ben, esta conducta, compromete ao seu responsable pero non á 
institución.
Di, tamén, que será necesario que a xustiza actúe ata as últimas consecuencias e que 
serán os tribunais os que determinarán,  no seu caso, o grao de responsabilidade do 
Rei emérito nas acción que se lle achacan.
Finalmente, respecto á Praza do Príncipe de Asturias, di que o seu nome é xenérico e 
se refire ao sucesor da monarquía, polo que non se asocia en exclusiva a Juan Carlos 
I senón a quen en cada momento ostente a condición de sucesor ( sucesora 
actualmente ) á Coroa.

E sen máis intervencións, en votación ordinaria, por quince votos en contra (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 dous votos a favor ( dos concelleiros García Yáñez e  
Vilasánchez Feijóo ), non se aprobou a moción presentada.

14º ROGOS E PREGUNTAS

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, quen fai uso 
dela para preguntar pola situación dunha edificación sita na Vila do Castro, número 88.
Di, que se trata dunha edificación moi deteriorada, da que xa caeu o corredor, e en 
estado moi perigoso para veciños e lindeiros. Di, que xa se declarou en ruína no ano 
2016, e que debe deixarse xa de parchear a situación, debendo actuarse xa e 
derrubarse dunha vez.

Contesta o Sr. Alcalde que se lle buscará unha solución a esta cuestión.

Continúa no uso da palabra o Sr. García Yáñez  quen pregunta polo estado das 
Escola Deportivas Municipais.

Contesta o Sr. Alonso Araujo que dende o equipo de goberno queren ser moi 
prudentes con esta cuestión, así coma ca apertura das instalacións deportivas. Di, 
tamén, que van a esperar, alomenos, ata decembro, para poñer en marcha as escolas 
de adultos, e sempre en función da evolución da situación. Respecto dos nenos, di 
que algúns clubs queren comezar co deporte e están á espera das directrices de cada 
federación deportiva.

Toma a palabra, tamén, o Sr. Alcalde, quen di que a intención é non empezar polo 
momento cas escolas deportivas, que moitas se desenrolan nos pavillóns dos colexios 
é agora iso é imposible e que tamén debería reducirse o número de matriculados, polo 
que agora a situación non está para empezar.

Continúa no uso da palabra o Sr. García Yáñez  quen pon en coñecemento da 
Alcaldía as queixas recibidas de varios concesionarios de prazas de garaxe do 
soterrado do edificio de usos múltiples, polo estado de abandono e suciedade no que 
se atopa o garaxe, dicindo que os propios concesionarios están dispostos a pagar os 
gastos de limpeza tal e coma obriga a concesión pero que solicitan que se organice de 
algún modo dende o Concello.
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Toma nota do manifestado o Sr. Alcalde.

Finalmente, continúa no uso da palabra o Sr. García Yáñez  para poñer de manifesto 
as queixas recibidas de varios veciños de Veigamuíños por varios cortes de auga 
producidos.

Contesta o Sr. Alcalde que se tratará de falar co pedáneo para que se avise de cando 
se produzan.

Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo, 
aproximadamente, as 21:10 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose 
a presente acta do que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría O alcalde
José de Lis Santos-Ascarza Alfredo L. García Rodríguez
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