
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO BARCO DE 
VALDEORRAS DO 1 DE OUTUBRO DE 2020

Na Casa Consistorial do Concello do Barco de Valdeorras, sendo as 19:04 horas do 1 de 
outubro de 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 extraordinaria (organizativa) 
convocada para o día da data, constituíndose 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
D. Eladio Ramón Santos Martínez
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea.
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
D. Jesús Jares Almeida
Dna. Alicia Álvarez Fernández

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

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

Non asistiu a concelleira Dna. Margarida Pizcueta Barreiro, constando xustificación 
escrita da ausencia, e se xustifica verbalmente neste acto pola Alcaldía.

Interveu como secretario D. Jesús Tallón García. Concorre a interventora Dª Eva 
Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto polo Sr. alcalde-presidente, antes do estudo dos asunto 
incluídos na orde do día, fai uso da palabra para dicir que os puntos da acta catro, cinco 
e seis, relativos a dación de contas das resolucións da Alcaldía, das resolucións 
contrarias a reparos e das actas da Xunta de Goberno Local, ante un problema técnico e 
humano que imposibilitou o acceso aos expedientes polos concelleiros, incluíranse na 
orde do día da sesión do Pleno que se celebre o vindeiro mes de novembro.
Logo disto procédese ó estudo dos asuntos incluídos na orde do día.

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 3 de setembro de 2020.
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Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da sesión ordinaria 
celebrada polo Pleno o día 3 de setembro de 2020, que se remitiu a todos os concelleiros 
xunto coa convocatoria desta sesión e que se dá por lida e, ao non formularse 
observación algunha, a devandita acta resultou aprobada en votación ordinaria por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes na sesión.

Unha vez rematado os asuntos incluídos na orde do día o sr. alcalde fai uso da palabra 
para dicir que existe dous expedientes completos que é preciso resolver con urxencia: 
un relativo ao prezo público da escola infantil municipal, para que os segundos fillos 
non teñan obriga de pagar o prezo público e outro relativo ás festas patronais e que os 
dous expedientes e a moción se remitiron por correo electrónico aos concelleiros.

Fai uso da palabra a Sra. Sabina Aguado García para dicir que o expediente da 
modificación da ordenanza da escola infantil non o recibiu.

Continúa o sr. alcalde explicando que non  se incluíron estes puntos na orde do día, 
dado que os expedientes non estaban rematados cando se convocou o Pleno, no caso dos 
festivos locais porque o escrito da Xunta de Galicia para comunicar a data das festas 
patronais para o ano 2021 antes do día 28 de outubro de 2020 chegou o luns, e polo 
tanto non podería deixarse para o Pleno de novembro e de non adoptar acordo nesta 
sesión  entenderíase que se opta polas datas fixadas para o ano anterior e o día de Santa 
Rita do ano 2021 coincidirá con sábado e cando iso sucede, logo de ver a posición dos 
comerciantes,  os que sempre  prefiren o luns e tamén a xente que non traballa os 
sábados perdería un festivo de non trasladar a festa ao luns tal e como é costume dende 
o 2002, polo que entende xustificada a urxencia do asunto.

En votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros asistentes a Corporación 
municipal ratifica a urxencia do asunto.

2º Moción de carácter resolutiva presentada pola Alcaldía relativa á fixación dos 
días festivos locais neste Concello (expediente 2020 CUL000000031).
En votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros asistentes a Corporación 
municipal ratifica a inclusión do asunto na orde do día por non atoparse o mesmo 
ditaminado pola comisión informativa correspondente.

A moción copiada literalmente di:

"MOCIÓN DE CARÁCTER RESOLUTIVA  DA ALCALDÍA DE DITAME
ASUNTO: declaración dos festivos locais para o ano 2021

Xustificación da urxencia:

Xustifícase a urxencia do asunto no feito de que é preciso comunicar á Xunta de Galicia 
con anterioridade ao 30 de outubro de 2020 a proposta local dos festivos no termo 
municipal do Barco de Valdeorras. Para o caso de non comunicalos entenderanse 
propostos os do ano anterior.
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Conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real 
decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e artigo 1.11º do Real decreto 2412/1982, do 24 de 
xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de traballo, serán inhábiles para o traballo, retribuídas 
e non recuperables, dúas festas locais, que serán determinadas polo/a xefe/a territorial 
da Consellería de Traballo e Benestar en cada unha das xefaturas territoriais da 
comunidade autónoma, por proposta do órgano municipal competente dos respectivos 
concellos (o Pleno salvo delegación), e publicaranse nos boletíns oficiais de cada 
provincia e no Diario Oficial de Galicia.

De acordo coa costume e tradicións locais propoño que o Pleno do Concello acorde:

Primeiro: Propoñer ao órgano competente a determinación como días inhábiles no 
termo municipal do Barco de Valdeorras no ano 2021, declarándose festivos locais, as 
seguintes datas:

Luns, 24 de maio de 2021 Día hábil seguinte ao día de 
Santa Rita 

Martes,14 de setembro de 2021 Día do Cristo 

Segundo: Dar traslado de certificación do presente acordo ao órgano competente.

O Barco, 28 de setembro de 2020

O alcalde
Alfredo L. García Rodríguez". 

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto o Sr. Félix García Yáñez, que fai 
uso dela para dicir que o termo correcto dende unha perspectiva laica é festas locais, 
non patronais.

Di o Sr. alcalde que ten razón e que quería dicir festas locais.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, a Sra. 
Sabina Aguado García, que manifesta que se debería consultar, na medida do posible,  
non só con AEVA senón tamén con máis sectores e persoas afectadas para solicitar 
opinión sobre o asunto.

Finalmente intervén o Sr. alcalde para dicir que se consulta coas asociacións 
mandándolle unha carta ao sector, que habendo dúas no Concello, parece razoable 
consultarlles ás existentes e que é normal non poñer a todos de acordo, pero tamén hai 
que ter en conta que non só é o comercio, tamén se ten en conta a xente e moitos 
persoas ao non traballar os sábados na súa xornada habitual, perderían un día festivo.

Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos dezaseis 
concelleiros asistentes á sesión, acorda: 
Primeiro: Propoñer ao órgano competente a determinación como días inhábiles no 
termo municipal do Barco de Valdeorras no ano 2021, declarándose festivos locais, 
as seguintes datas:
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Luns, 24 de maio de 2021 Día hábil seguinte ao día 
de Santa Rita 

Martes,14 de setembro de 2021 Día do Cristo 

Segundo: Dar traslado de certificación do presente acordo ao órgano competente.

Logo do anterior, o sr. alcalde, en relación coa segunda das mocións que presenta, 
relativa á modificación do prezo público da escola infantil municipal, que se ven se 
pediu con tempo suficiente a elaboración dos informes correspondentes mediante correo 
electrónico, non se emitiron ata o día de onte. Continúa dicindo que a  Xunta de Galicia 
no mes de abril ou marzo decidiu establecer a gratuidade da prestación dos servizos 
educativos, non estando incluído na bonificación aos de comedor ou prolongación de 
xornada, para os segundos fillos nas escolas infantís no caso de que o fillo maior tivera 
menos de dezaoito anos para as súas escolas infantís e deixando esta decisión aos 
Concellos para o primeiro trimestre do curso 2020/2021 se así o estimasen oportuno. 
Continúa o Sr. alcalde dicindo que non ten prexuízo para o concello porque a Xunta 
ingresará no Concello a taxa non cobrada  por ese servizo e en vez de cobrar mes a mes 
a cada familia. Prosegue o sr. alcalde dicindo que non se sabe como será o 
procedemento para o cobro, que se tardará en cobrar pero cobrarase. Continúa coa súa 
intervención o sr. alcalde dicindo que estando no pleno de outubro e entendendo que si 
se podía chegar a este Pleno co expediente feito sería mellor para tranquilizar as 
familias que non van ter que pagar e de feito xa non se van a pasar os recibos porque 
esta taxa agora ten que publicarse no BOP, estar exposto 30 días e no caso de non ter 
reclamacións xa entra en vigor non tendo sentido, por ese motivo, cobrar os recibos para 
logo ter que devolverllos cando entre en vigor a ordenanza. Remata o sr. alcalde dicindo 
que por prudencia e economía administrativa o mellor e que xa non se xiren estes 
recibos. 

Por unanimidade dos concelleiros asistentes e en votación ordinaria acórdase a urxencia 
da Moción de carácter resolutiva presentada pola Alcaldía relativa á modificación 
de taxas na ordenanza da escola infantil (expte.2020 ESC000000006).
En votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros asistentes a Corporación 
municipal ratifica a inclusión do asunto na orde do día por non atoparse o mesmo 
ditaminado pola comisión informativa correspondente.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal de PSdeG-PSOE, o Sr. 
Aurentino  Alonso  Araujo quen di que segundo o informe da directora da Escola 
Infantil Municipal, que de momento son 16 menores os beneficiarios, sendo un número 
provisional, podendo aumentar xa que faltan prazas por completar e que para os 16 
nenos matriculados a cantidade subvencionable sería un total de 8401,8 € e que o 
primeiro fillo non ten por que estar nin ter estado na Escola Infantil, o único requisito é 
que ten que ter menos de 18 anos.

Dá lectura o sr. Aurentino Alonso Araujo á moción, que copiada literalmente di:

"ASUNTO: Moción da Alcaldía para a modificación do prezo público da Escola Infantil 
Municipal para establecer o carácter gratuíto do servizo para segundos e sucesivos fillos 
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da unidade familiar.
Expediente: 2020 ESC000000006
Xustificación da urxencia:
De acordo co artigo 14.3 do Regulamento Orgánico Municipal, xustifícase a urxencia 
deste asunto no sentido de que é preciso dar cumprimento ao requirimento da Xunta de 
Galicia para que sexa de aplicación cando antes a gratuidade do servizo para os usuarios 
beneficiarios.

Antecedentes

1º O Concello do Barco de Valdeorras presta o servizo público da Escola Infantil 
Municipal. 

2º No B.O.P. de Ourense de 10 de xuño de 2013 publicouse a ordenanza do prezo 
público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal do Concello do 
Barco de Valdeorras.
O artigo 5 da Ordenanza sinala: "Artigo 5.- Reducións 
Segundo as circunstancias da unidade familiar ou de convivencia, sobre o prezo que 
resulte de aplicar o disposto na táboa, aplicaranse os seguintes descontos que non son 
acumulables entre si:
% descontos:
Nenas e nenos pertencentes a familias numerosas: 20% 
Nenas e nenos pertencentes a familias monoparentais: 20% 
Asistencia ao centro de varios irmáns: 20% (o segundo e sucesivos) 
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no 
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser 
previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data 
da devindicación da declaración do IRPF. Cando por circunstancias sobrevidas 
(solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etcétera) o menor ingrese no centro con 
posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes terá un 
desconto do 50%.".

3º A LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG de 27 
de decembro de 2019) modificou a  Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais 
de Galicia e introduciu unha disposición adicional novena relativa as "Actuacións para 
conseguir a gratuidade da atención educativa nas escolas infantís de 0-3 anos para 
segundos/as fillos/as e sucesivos/as". A D.A. sinala:
"1. Nas escolas infantís de 0-3 anos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais 
e do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, co fin de lograr o obxectivo de interese 
público, por razóns de impulso demográfico e conciliación, de acadar a gratuidade da 
atención educativa nelas no caso da matriculación do segundo fillo ou filla e 
sucesivos/as da unidade familiar, aplicarase para estes unha bonificación do 100 % dos 
prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias que se encontren en vigor en cada 
momento.
A bonificación do 100 % das cantidades correspondentes á atención educativa no 
suposto de matriculación do segundo fillo ou filla e sucesivos/as da unidade familiar 
aplicarase tamén no caso das prazas contratadas pola consellaría competente en materia 
de servizos sociais en escolas infantís de titularidade privada, polo que a Administración 
autonómica asumirá, de acordo co réxime previsto no contrato, o pagamento das 
cantidades que, de ser o caso, correspondan polo indicado concepto á unidade familiar.
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Esta medida terá efectos económicos desde o 1 de abril de 2020 ou desde a data anterior 
que se determine, atendidas as dispoñibilidades orzamentarias, por resolución da persoa 
titular da consellaría competente en materia de servizos sociais, publicada no Diario 
Oficial de Galicia, e aplicarase directamente, sen prexuízo da posterior adaptación da 
normativa sobre prezos en vigor ao disposto nesta disposición.
2. Co mesmo obxectivo recollido no número anterior, nas escolas infantís de 0-3 anos 
dependentes das entidades locais que teñan implantado para a atención educativa un 
sistema de copagamento en contía equivalente á derivada do réxime de prezos 
establecido pola Xunta de Galicia nas escolas infantís de titularidade autonómica, no 
caso de que as indicadas entidades optaren voluntariamente polo establecemento e 
aplicación, a partir da matriculación nelas do segundo fillo ou filla da unidade familiar, 
estes incluídos, da bonificación do 100 % establecida no número anterior, e así o 
xustificaren, serán compensadas pola consellaría competente na materia de servizos 
sociais nesa contía mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciamento de servizos 
sociais.
Caso de as entidades locais teren implantado para a atención educativa un sistema de 
copagamento en contía superior á derivada do réxime de prezos establecido pola Xunta 
de Galicia para as escolas infantís de titularidade autonómica, o importe da 
compensación regulada no parágrafo anterior só poderá alcanzar unha contía 
equivalente á derivada do aludido réxime de prezos, sempre que aquelas xustifiquen a 
aplicación da bonificación do 100 % da contía dos prezos públicos ou contraprestacións 
pecuniarias que se encontren en cada momento en vigor, e será a cargo das entidades 
locais a contía da bonificación no que exceda da cantidade compensada pola 
Administración autonómica, debendo consignarse nos orzamentos da entidade local as 
dotacións oportunas.
Para os efectos do disposto nesta disposición, respecto das entidades locais que opten 
pola aplicación da bonificación establecida, entenderase que existen razóns de interese 
público que permiten fixar a contía dos prezos públicos ou contraprestacións 
pecuniarias por debaixo do límite do custo do servizo.
A medida establecida neste número poderá ter efectos económicos no curso 2020-2021 
e ser aplicable directamente, sempre que os órganos competentes das entidades locais 
acorden o seu establecemento e aplicación, sen prexuízo de que deban proceder á 
adaptación da súa normativa sobre prezos ou contraprestacións en vigor ao disposto 
nesta disposición.
Para que sexa aplicable a compensación prevista neste número, as entidades locais 
deberán acreditar estaren ao corrente no pagamento das liquidacións derivadas do 
réxime de cofinanciamento regulado no artigo 69 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de 
medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
3. As bonificacións financeiras e compensacións financeiras establecidas nos números 
anteriores realizaranse sempre dentro dos créditos dispoñibles en cada exercicio 
orzamentario.
4. Nas bases reguladoras das subvencións para o mantemento das escolas infantís de 0-3 
anos dependentes de entidades privadas de iniciativa social que aprobe a consellaría 
competente en materia de servizos sociais, establecerase como condición para obter o 
financiamento a necesidade da aplicación de prezos equivalentes aos derivados do 
réxime de prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias que se encontren en vigor 
en cada momento, así como da aplicación, desde a data que se determine nas bases 
reguladoras, da bonificación do 100 % das cantidades correspondentes á atención 
educativa no caso da matriculación do segundo fillo ou filla e sucesivos/as da unidade 
familiar. Estas entidades serán compensadas de acordo co réxime de financiamento que 
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se dispoña nas indicadas bases reguladoras.
5. A consellaría competente en materia de servizos sociais adoptará medidas tendentes a 
promover e fomentar que as entidades públicas distintas das recollidas nos números 
anteriores deste artigo, así como as entidades privadas, que sexan titulares de escolas 
infantís de 0-3 anos, apliquen para o segundo fillo ou filla da unidade familiar e 
sucesivos/as unha bonificación do 100 % da contraprestación pecuniaria que teñan 
establecida pola atención educativa. Entre tales medidas poderá estar a do 
establecemento de subvencións. Nestes casos será a cargo das entidades a contía da 
bonificación no que exceda da contía da subvención outorgada pola Administración 
autonómica.»."

4º A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica informou que a 
medida á que se refire o anterior apartado: 
 
- Esta medida aplicarase no suposto de matriculación do segundo fillo ou filla e 
sucesivos/as da unidade familiar, con independencia de que o primeiro fillo ou filla 
estea ou non matriculado na escola infantil 

- É dicir, todas as familias cuxo segundo fillo ou filla e sucesivos da unidade familia 
estea matriculado na escola infantil beneficiaranse desta medida, sempre que o primeiro 
fillo non supere os 18 anos de idade 
Polo tanto: 
- Tal como establece a Lei 7/2019, para aplicar a gratuidade da atención educativa para 
o segundo fillo ou filla e sucesivos NON É REQUISITO que o primeiro fillo estea 
matriculado na escola infantil, dado que en moitos casos o primeiro fillo xa terá 
superado a etapa de 0-3 anos. 

Consideracións legais e técnicas
1º As Entidades Locais, para o cumprimento dos fins que lle son propios, deberán de 
nutrirse de recursos suficientes, incluíndo, entre outros, os percibidos en concepto de 
prezos públicos (art. 2  TRLHL (A LEI 362/2004)).
De conformidade co artigo 24 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos  
podemos definir estes como aquelas contraprestacións pecuniarias que se satisfagan 
pola prestación de servizos ou a realización de actividades efectuadas en réxime de 
Dereito público cando, prestándose tamén tales servizos ou actividades polo sector 
privado, sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados. Diferénciase así do 
establecemento de taxas en que estas non son de solicitude ou recepción voluntaria e 
non se prestan polo sector privado.
Os artgos. 41 e 127 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establecen a 
potestade pola que un Concello pode considerar necesario e oportuno establecer e 
ordenar determinados prezos públicos para financiar unha prestación de servizos ou a 
realización de actividades de solicitude voluntaria por parte dos administrados e que se 
presten ou realicen polo sector privado, levadas a cabo no Municipio, sempre que non 
encaixen dentro da letra  B) do art. 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Conforme ao art. 26.2 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos, de 
aplicación supletoria no ámbito local, de acordo coa súa disposición adicional sétima, 
toda proposta, tanto de fixación como de modificación de prezos públicos, deberá ir 
acompañada dunha Memoria económico-financeira, que xustificará o importe dos 
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mesmos e o grao de cobertura financeira dos custos.
2º Emitiuse informe pola Directora da Escola Infantil o 15 de maio de 2020.
3º O día 25 de setembro de 2020 recibiuse requirimento da Xunta de Galicia no que se 
solicita que se acredite os correspondentes acordos do Concello para acollerse á 
previsión da D.A. 9ª da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Logo do que antecede, proponse, previa declaración da urxencia que o Pleno da 
Corporación adopte o seguinte acordo: 

Primeiro: Acordar o establecemento e aplicación para o curso 2020-2021 da gratuidade 
da atención educativa nas escolas infantís de 0-3 anos para segundos/as fillos/as e 
sucesivos/as establecida na disposición adicional novena Lei 13/2008, do 3 de 
decembro, de servizos sociais de Galicia na redacción dada pola LEI 7/2019, do 23 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG de 27 de decembro de 2019).

Segundo: Aprobar de forma provisional a modificación do artigo 5 da ordenanza do 
prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal do 
Concello do Barco de Valdeorras publicada no B.O.P. de Ourense de 10 de xuño de 
2013, que quedaría redactado como segue:
O artigo 5 da Ordenanza: 

"Artigo 5.- Reducións 
1. Establécese a gratuidade da atención educativa no caso da matriculación do segundo 
fillo ou filla e sucesivos/as da unidade familiar de xeito que aplicarase para estes unha 
bonificación do 100 % do prezo público.
Na gratuidade prevista neste apartado non se inclúe o servizo de comedor nin concepto 
por horario ampliado.
Esta redución aplicarase con efectos do 1 de setembro de 2020 ou ben dende o momento 
no que a consellería competente na materia de servizos sociais da Xunta de Galicia 
acorde que procede a compensación das contías que deixa de percibir o Concello con 
esta redución.
A redución incluída neste apartado será aplicada de oficio pola Administración segundo 
os datos e documentación aportada coa formalización da matrícula.

2 . Será de aplicación para o caso de que non se poida aplicar a redución do anterior 
apartado as seguintes reducións: 
 
Segundo as circunstancias da unidade familiar ou de convivencia, sobre o prezo que 
resulte de aplicar o disposto na táboa, aplicaranse os seguintes descontos que non son 
acumulables entre si:
% descontos:
Nenas e nenos pertencentes a familias numerosas: 20%. 
Nenas e nenos pertencentes a familias monoparentais: 20%. 
Asistencia ao centro de varios irmáns: 20% (o segundo e sucesivos) 
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no 
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser 
previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data 
da devindicación da declaración do IRPF. Cando por circunstancias sobrevidas 
(solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etcétera) o menor ingrese no centro con 
posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes terá un 
desconto do 50%.
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A redución incluída neste apartado será aplicada de oficio pola Administración segundo 
os datos e documentación aportada coa formalización da matrícula.".

Terceiro: Realizar anuncio de exposición deste acordo no taboleiro de anuncios na sede 
electrónica durante trinta días e publicar o anuncio no B.O.P. de Ourense e nun dos 
diarios de maior difusión da provincia de Ourense para que os interesados podan 
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas 

Finalizado o período de exposición pública, para o caso de que non se produzan 
reclamacións, o acordo se entenderá definitivamente adoptado, sen necesidade de 
acordo plenario, publicándose o texto  íntegro da modificación no B.O.P. de Ourense.

O Barco, na data da sinatura dixital
O alcalde 
Alfredo L. García Rodríguez"

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto Sr. Félix García Yáñez para dicir 
que lle gustaría que se especificara, se é posible, que o segundo fillo maior de 18 anos 
estea escolarizado na ensinanza pública, sendo desexo do voceiro intervinte que conste 
este inciso por se o día de mañá se abre un centro privado e os pais optan por levar a uns 
fillos a un centro público e outros a un centro privado xa que isto lle parece 
contraditorio e que o lóxico sería poñer sempre que estean escolarizados na pública e 
pregunta se o segundo fillo pode, segundo a modificación, estar nunha escola infantil 
privada.

Contesta o sr. alcalde que podería estar o maior na privada e o pequeno na pública.

Continúa o voceiro do Grupo Mixto Sr. Félix García Yáñez  dicindo que entón se lle 
faga un desconto na privada.

Contesta o sr. alcalde que non se deben mesturar os conceptos, o que se esta a facer e 
acollerse a Orde da  Xunta de Galicia e decidir darlle facilidades a xente e se non se fai 
a modificación en función do que di a norma probablemente non nos darían a 
subvención. Continúa o sr. alcalde dicindo que as veces hai xente que ten que levar a 
escola privada, logo de solicitar na pública, por non ter praza nese ano e non lles queda 
outro remedio que levar os cativos a unha privada, e que a aportación do concelleiro non 
se pode incluír xa que non se axustaría a orde.

Continúa o voceiro do Grupo Mixto Sr. Félix García Yáñez  que lle parece ben que non 
se cobre o segundo fillo na escola infantil, pero que tamén cre que debe indicar que o 
fillo maior de 18 anos estea escolarizado na ensinanza pública.

Intervén o voceiro do Grupo Municipal de PSdeG-PSOE, o Sr. Aurentino  Alonso  
Araujo, para dicir que o que propón o concelleiro García Yáñez non se cingue ao que di 
a disposición adicional novena, que é onde se basea todo o procedemento e que esta 
axuda se implanta por razón de impulso demográfico para axudar ás familias na 
conciliación. Remata dicindo que é unha axuda para saltar os índices demográficos que 
temos en Galicia e impulsar as familias a ter fillos.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, o Sra. 
Sabina Aguado García, quen di que o haber recibido o último informe o 1 de outubro de 
2020 da Intervención-Tesouraría que indica que é desfavorable e ante a imposibilidade 
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de poder examinalo no tempo que ten, vanse abster na votación do asunto. Remata a súa 
intervención dicindo que potenciar a liberdade dos pais á decisión do que queren facer 
cos seus fillos non é un argumento despreciable.

Contesta o Sr. alcalde dicindo que o informe desfavorable e relativo ao procedemento, e 
no mes de maio se solicitou informe por correo para a modificación da ordenanza, pero 
chegouse ata este momento sen facelo. Remata dicindo que agora hai que decidir se 
respectamos o procedemento ou beneficiamos ás familias e que o Grupo de Goberno e a 
Alcaldía decidiu apoiar ás familias.

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

Primeiro: Acordar o establecemento e aplicación para o curso 2020-2021 da 
gratuidade da atención educativa nas escolas infantís de 0-3 anos para segundos/as 
fillos/as e sucesivos/as establecida na disposición adicional novena Lei 13/2008, do 3 
de decembro, de servizos sociais de Galicia na redacción dada pola LEI 7/2019, do 
23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG de 27 de decembro de 
2019).

Segundo: Aprobar de forma provisional a modificación do artigo 5 da ordenanza 
do prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal 
do Concello do Barco de Valdeorras publicada no B.O.P. de Ourense de 10 de 
xuño de 2013, que quedaría redactado como segue:
O artigo 5 da Ordenanza: 

"Artigo 5.- Reducións 
1. Establécese a gratuidade da atención educativa no caso da matriculación do 
segundo fillo ou filla e sucesivos/as da unidade familiar de xeito que aplicarase 
para estes unha bonificación do 100 % do prezo público.
Na gratuidade prevista neste apartado non se inclúe o servizo de comedor nin 
concepto por horario ampliado.
Esta redución aplicarase con efectos do 1 de setembro de 2020 ou ben dende o 
momento no que a consellería competente na materia de servizos sociais da Xunta 
de Galicia acorde que procede a compensación das contías que deixa de percibir o 
Concello con esta redución.
A redución incluída neste apartado será aplicada de oficio pola Administración 
segundo os datos e documentación aportada coa formalización da matrícula.

2 . Será de aplicación para o caso de que non se poida aplicar a redución do 
anterior apartado as seguintes reducións: 
 
Segundo as circunstancias da unidade familiar ou de convivencia, sobre o prezo 
que resulte de aplicar o disposto na táboa, aplicaranse os seguintes descontos que 
non son acumulables entre si:
% descontos:
Nenas e nenos pertencentes a familias numerosas: 20%. 
Nenas e nenos pertencentes a familias monoparentais: 20%. 
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Asistencia ao centro de varios irmáns: 20% (o segundo e sucesivos) 
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no 
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán 
ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas 
circunstancias na data da devindicación da declaración do IRPF. Cando por 
circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, 
etcétera) o menor ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota 
que corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50%.

A redución incluída neste apartado será aplicada de oficio pola Administración 
segundo os datos e documentación aportada coa formalización da matrícula.".

Terceiro: Realizar anuncio de exposición deste acordo no taboleiro de anuncios na 
sede electrónica durante trinta días e publicar o anuncio no B.O.P. de Ourense e 
nun dos diarios de maior difusión da provincia de Ourense para que os interesados 
podan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas 

Finalizado o período de exposición pública, para o caso de que non se produzan 
reclamacións, o acordo se entenderá definitivamente adoptado, sen necesidade de 
acordo plenario, publicándose o texto  íntegro da modificación no B.O.P. de 
Ourense.

FASE DE CONTROL

1º  Dación de conta das resolución da Alcaldía dende a número 1041 a 1212.

Dáse conta das resolución da Alcaldía dende a número 1041 a 1212.

2º Dación de conta das resolucións contrarias a reparos formulados: resolución 
1108, 1109, 1122, 1158, 1169, 1198, 1210, 1211.

Dáse conta das resolución da contrarias a reparos formulados: resolucións 1108, 1109, 
1122, 1158, 1169, 1198, 1210, 1211.

3º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local de 28 de agosto de 2020 e 
4, 11 e 18 de setembro de 2020.

Dáse conta das actas da Xunta de Goberno Local de 28 de agosto de 2020 e 4, 11 e 18 
de setembro de 2020.

Moción de carácter político presentada polo grupo político municipal do Partido 
Popular, para instar ao ministerio de Fomento a que non pechen a taquilla da 
estación de Renfe (expte. 2020 SEC000000284).
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Pola Alcaldía dáse conta da existencia dunha moción presentada polo grupo político 
municipal do Partido Popular, para instar ao ministerio de Fomento a que non pechen a 
taquilla da estación de Renfe.

Di o Sr. alcalde que esta Moción foi presentada esta mesma mañá e a pesar do 
incumprimento do artigo 14 do Regulamento Orgánico Municipal, tense costume da 
ausencia en todas as Mocións e trala declaración de urxencia e ratificación da inclusión 
deste asunto na orde do día por unanimidade dos concelleiros asistentes, en votación 
ordinaria, en ámbolos dous casos concédeselle a palabra a concelleira Aguado García 
quen dá lectura á Moción presentada que literalmente di:

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR NO CONCELLO 
DO BARCO DE VALDEORRAS PARA INSTA AO MINISTERIO DE FOMENTO A 
QUE NON CERRE O DESPACHO DE BILLETES NO CONCELLO
O Grupo Minicipal Popular no concello do Barco de Valdeorras, segundo o disposto 
no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais desexa elevar ao Pleno Municipal a seguinte proposta de MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tivemos coñecemento, pola prensa no día de onte, dos plan de Renfe de cerras o 
despacho de billetes na estación de tren do Barco.
No mes de xaneiro deste ano o alcalde do Barco Sr. García manifestaba: “Ata que o 
goberno tome unha decisión sobre as estacións, O Barco ten garantido o servizo, a 
menos ata xuño. Dende logo, esa situación tomarase antes. Unha vez que o Goberno 
empezou a traballar imaxino que en 2 ou 3 meses tomará unha decisión ao respecto. 
Durante 6 meses non teremos ningún problema e esperemos que nese intervalo se 
resolva ese problema”.
Certamente vimos desfrutando do servizo ata setembro pero a solución ao problema 
non chegou.
Tamén hai que recordar que cando no ano 2017 se anunciou o cerre do despacho de 
billetes por parte de Renfe, o Grupo socialista na Deputación de Ourense declarou: “O 
PSOE seguirá vixiante para que o PP e Adif non recorten o servizo”, e tamén: 
“Desconfiamos de que o anuncio feito polo presidente de Adif mediante unha carta 
simplemente sexa unha paradiña no carrusel de recortes do PP”. Exiximos sabre cal 
vai ser o posicionamento do alcalde e do Grupo de goberno deste Concello, tendo en 
conta que este cerre de despacho de billetes se vai levar a cabo durante o mandato do 
Partido Socialista no Goberno central.
Considerando que se trata dunha decisión inxusta e intolerable y que, polo tanto, debe 
ter unha resposta clara e contundente. Cremos, ademais que , non se teñen en conta aos 
veciños que non viven no núcleo urbano e deberán desprazarse a estación a comprar os 
seus billetes na máquina expendedora, a dispoñibilidade de conexión a internet no caso 
de realizar a compra dende os seus fogares ou a idade de un amplo sector da 
poboación para poder realizar a compra de billetes tanto dende a máquina 
expendedora como a través de internet.
O alcalde da Rúa, o outro Concello da comarca afectado por este cerre, xa manifestou 
o seu rexeitamento a esta medida que empeora mais as comunicacións da zoa. Que vai 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000309A500W0C2N7L8M7X0

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  07/10/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  07/10/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/10/2020 14:13:20

DOCUMENTO: 20200199077

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:13



a ser o seguinte, xa perdemos outros servizos de tren, o próximo será. ¿deixarnos sen 
parada?
Por todo elo, O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR somete a 
consideración do Pleno a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO

1. Solicitamos que a Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras 
manifeste o seu total rexeitamento ao cerre do despacho de billetes na estación 
de tren no nos Concello.

2. Instar ao Ministerio de Fomento a que non cese a actividade de venda 
presencial de billetes na estación de tren no Barco de Valdeorras.

En O Barco de Valdeorras, a 1 de outubro de 2020
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR”
Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto, o Sr. José Jesús Vilasánchez 
Feijóo, que fai uso dela para dicir que é consciente que en xaneiro do ano 2017 o alcalde 
fixo unha declaración institucional xunto cos Grupos Políticos de goberno dese 
momento, para que se mantivese a venta presencial de billetes, e que antes o BNG en 
Compostela a través da deputada nacionalista María Albert, presentou unha proposición 
non de lei que di que o Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza demandando ao 
Goberno central o mantemento da venda de billetes de tren das estacións da Rúa, O 
Barco, Petín de Valdeorras, coma un servicio público, revertendo o peche consumado 
en setembro de 2020, e xa que con anterioridade a xa pediran o mesmo por ese motivo o 
voto será afirmativo. Prosegue o concelleiro dicindo que lle chama a atención que non 
insten a Xunta de Galicia e si a Fomento e que non se esquezan que na Xunta hai un 
Presidente que debería moverse máis, e que lle gustaría que para seguinte instaran 
tamén a Núñez Feijóo.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto Sr. Félix García Yáñez para dicir 
que recorda xusto en xaneiro de 2017, se fixera unha declaración institucional PP, 
PSdeG-PSOE e Riada defendendo a expedición de billetes na estación e tamén 
adaptación das plataformas para as persoas con mobilidade reducida, logo aprobouse no 
Pleno de febreiro de 2017 e enviouse a Adif, Renfe e o ministerio de Fomento. Engade 
o concelleiro que está de acordo coa proposta que formula o PP, a excepción de que 
debería incluiría a estación da Rúa Petín. Por último, di o concelleiro que quere 
preguntarlle ao sr. alcade que é o que está a facer el e máis o Concello para solucionar 
este problema, tendo en conta a dificultade que pode ter a xente ao realizar as compras a 
través dunha máquina ou por internet.

Toma a palabra o sr. alcalde para dicir que se alegra pola Moción presentada polo PP, 
porque pode significar que cando a comarca teña algún problema a pesar de que estea 
relacionado coa Xunta ou o Goberno de Madrid se apoien aos veciños, situación pouco 
habitual. Continúa o sr. alcalde dicindo que o Goberno deste Concello nos últimos vinte 
anos sempre estivo en todas as reivindicacións gobernase quen gobernase. Prosegue 
afirmando que no ano 2017 se fixo a declaración institucional e conseguiuse arranxar os 
andeis para ser accesible e o servizo ATENDO para as persoas con cadeira de rodas e 
que continuara dende o ano 2017 ao 2020 o servizo que se pretendía suprimir. Sinala o 
alcalde que o equipo de goberno do Concello do Barco de Valdeorras defende e seguirá 
defendendo aos veciños, que xa falou co responsable de Renfe en Galicia en dúas 
ocasións e para semana que ven o senador do PSdeG-PSOE en Ourense, Miguel 
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Bautista, ten concertada unha entrevista co presidente de Renfe en Madrid para tratar 
este tema así como a atención dunha persoa para dar información aos veciños e o gran 
reto que temos para que o ferrocarril preste un servizo aos veciños de Valdeorras e que 
exista un tren rexional pola mañá ás 8 dende O Barco a Ourense con regreso ás catro da 
tarde dende Ourense.

Remata á súa intervención o Sr. alcalde dicindo que o PSdeG-PSOE de Ourense fai 10 
días manifestouse claramente e de maneira inequívoca sobre a supresión de servizos de 
Renfe, sen tremerlle as máns á hora de reclamar a súa reposición, a pesar de que o 
presidente de Renfe sexa do partido e que o seu Grupo votará a favor da moción por 
coherencia, dado que xa se leva manifestando dende sempre a defensa dos veciños do 
Barco. 

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo PP, o Sra. Sabina Aguado García e fai 
uso dela para dicir que dado que non hai motivo para a polémica e xa que todos están de 
acordo no fondo do asunto, a pesar de tomar unha serie de anotacións non lle parece 
oportuno contestar, o consideralo non substancial, dado que o importante é a defensa 
dos nosos trens, desculpándose ao non nomear A Rúa e sen poñer impedimento ao 
incluíla. Remata á súa intervención dicindo que non se trata de defender só as 
comunicación do Barco senón as da comarca, que se alegra de que todos estean de 
acordo e que espera que se poida solucionar en breve o problema.

Di o Sr. alcalde dicindo que a Moción xa que foi presentada polo Grupo PP, non ten 
inconveniente se queren facer unha adicción ou poñer un punto novo.

Contesta a voceira do Grupo PP dicindo que acepta a emenda e en vez de poñer "na 
estación de tren no nos Concello" e " na estación de tren no Barco de Valdeorras" poña 
"das estacións de trens na nosa Comarca" e " de billetes na nosa Comarca.".

Continúa o Sr. alcalde dicindo que fai 3 anos se escenificou a protesta cos veciños da 
Rúa e Vilamartín vindo en tren ata estación do Barco e despois estes regresaron en 
autobús. Ese fora un acto que se fixera organizado polos Concello da Rúa, Petín, 
Vilamartín e O Barco.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade, adopta o seguinte 
acordo: 
Primeiro: Manifestar o total rexeitamento ao peche do despacho de billetes das 
estacións de trens na nosa Comarca.
Segundo: Instar o ministerio de fomento a que non cese a actividade de venda 
presencial de billetes na nosa Comarca.

8º Rogos e preguntas.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto Sr. Félix García Yáñez quen 
quere saber sobre o arranxo das estradas nas aldeas, e afirma que uns veciños de 
Soulecín e Santigoso manifestáronlle o seu descontento porque lles parece un desastre o 
parcheado que se está levando a cabo e que lle afirmaron que cando chegue o frío e a 
choiva levantarase. Continúa dicindo o concelleiro que nestas estradas o que antes eran 
fochancas agora son parches, que aínda que o considera un un avance, seguen estando 
en mal estado. Continúa coa súa intervención dicindo que xa que hai un plan de obras, 
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se debería incluír nese plan a estrada de Soulecín. Remata á súa intervención 
manifestando á súa preocupación sobre o sistema empregado que segundo o concelleiro 
se están a utilizar na Veiguiña e nas plaquetas das beirarrúas nas Hortas e quere crer que 
é una solución provisional. Pregunta o concelleiro se o alcalde é consciente que se pode 
arranxar esa estrada por 3500 euros

Contesta o sr. alcalde que iso non se axusta a realidade, que a estrada de Soulecín se 
inclúe no plan de obras, que a partida que se utiliza é a de bacheos, que antes se 
utilizaba unha solución estética mellor como o rego asfáltico pero máis duradeiro é o 
bacheo en frío, e que outra cousa será o asfaltado de toda a estrada o que require unha 
partida específica.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular Sr. Antonio Melo 
García quen roga, en relación co Covid-19, e xa que ven o frío e a auga, que xa se 
expuxera poder cerrar as terrazas dos bares de algún xeito e considera que se debería 
crear unha comisión para tratar este tema, para dar solución a quen queira cerrar a 
terraza con elementos desmontables. 

Contesta o Sr. alcalde que é un tema moi complexo para unha pregunta e que o 
Concello sempre se manifestou en contra de encher o pobo de instalacións 
desmontables de plástico nas terrazas, e tendo en conta o exemplo doutras cidades onde 
o sistema de terrazas é nefasto desde o punto de vista estético da cidade, e que o asunto 
require un estudio pormenorizado. Continúa o Sr. alcalde dicindo que este Concello fixo 
polos hoteleiros todo o que poido ata o día de hoxe como ampliar espazos, conceder a 
bares sen terraza unha terraza e incluso nos aparcamentos, pero como un tema puntual 
para que todos os bares puideran ter terrazas e fixesen caixa durante a duración 
excepcional da crise sanitaria pero que non pode darlle contestación o que lle plántea 
dado que necesita un estudo e que choca co noso obxectivo que é dignificar ao pobo e 
que as terrazas formen parte do mobiliario urbano embelecendo o pobo, e máis tendo en 
conta que se está a falar dun tema de saúde pública.

Intervén o concelleiro Aurentino Alonso Araujo para dicir que entón se convertería nun 
espazo cerrado.

O Sr. alcalde afirma que iso é certo e que entón non se podería fumar, só se podería 
utilizar o 50% da capacidade non sendo algo tan sinxelo. Continúa dicindo que é un 
tema grave para toda España e que entende aos hoteleiros, pero nos temos que ver a 
xeneralidade e a globalidade. A lei do tabaco é clara se hai tres paredes xa non se pode 
fumar e se non se cumpre sanciónanos. Remata dicindo que isto é un tema de saúde, 
dando a sensación que a saúde non e o problema e agora estamos pasando un mal 
momento no Barco por ese motivo parecendo que só buscamos solucións que non a 
teñen en conta.

Concédeselle a palabra ao concelleiro do Grupo Partido Popular Sr. Francisco González 
Rodríguez para preguntar se ten previsto que se abran as piscinas climatizadas e a data 
na que se pretenden abrir e que informe sobre este tema.

Contesta o sr. alcalde que se ten previsto abrir as piscinas pero no sabe a data exacta, 
que xa se tivo unha reunión cos novos responsables da empresa, dado todos saben os 
problemas persoais da empresa e van a ver como o afrontan, que existen varias 
solucións que van a estudiar e dirán algo pero hai que ter en conta na situación na que 
estamos. Prosegue o sr. alcalde dicindo que hai un contrato onde se ten que axustar 
ingresos e gastos e a situación actual polas restricións sanitarias dificultan.
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Pregunta o concelleiro do Grupo Municipal Partido Popular o sr. Francisco González 
Rodríguez se as obras están rematadas.

Contesta o sr. alcalde que as obras xa están rematadas, que xa se deu a orde os 
directores de obra de que fagan as certificacións finais para recibir a obra e que logo de 
rematar as obras pedíronse ocas de todo y sacando deficiencias que non teñen que ver 
coa obra, pero está corrixido. Remata dicindo que o arquitecto estivo a semana pasada e 
que para dentro de 15 ou 20 días se presentarán as últimas certificacións formalmente 
para o inicio de recepción da obra.

Non habendo máis asuntos que tratar, polo señor alcalde-presidente levántase a sesión 
sendo as  19:55 horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta 
do que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez

Adxunto a Secretaría
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