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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 5 DE NOVEMBRO DE 2020

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:03 
horas do 5 de novembro de 2020, baixo a Presidencia do alcalde-presidente 
Don Alfredo Laudelino García Rodríguez, reúnense no salón da terceira 
planta do edificio do núm. 2 da Praza do Concello do Barco de Valdeorras 
(salón de actos do Edificio Multiusos), ós efectos de realizar a sesión 
ordinaria convocada, coa asistencia presencial dos seguintes edís que 
integran os seguintes grupos políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Alfredo Laudelino García Rodríguez
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Aurentino Alonso Araujo
D. 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

Asiste como secretario D. Jesús Tallón García no exercicio da totalidade das 
funcións da Secretaría (artigo 15.3 do Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional) e está presente 
a interventora da Corporación, Dona Eva Rodríguez Fernández.

Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día.
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1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 1 de 
outubro de 2020.

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

2º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativo a recoñecemento extraxudicial de crédito 7/2020 (expediente 
2020 ECO000000112).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

"Comprobadas as declaracións-liquidacións, correspondentes no seu obxecto. 
Segundo o disposto no Orde EHA/3770/2005 de 1 de decembro pola que se revisa 
o importe da indemnización por uso de vehículo particular establecida no Real 
Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre Indemnizacións por razón do servizo e a 
Resolución de 2 de  decembro de 2005, da Secretaría de Estado de Facenda e 
Orzamentos, que revisa o importe das dietas establecidas no referido Real Decreto.
Visto o informe de Intervención de 20 de outubro de 2020 con reparos.
De conformidade co artigo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local, PROPOÑO a adopción do seguinte

ACORDO
PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 20 de 
outubro de 2020 e continuar coa tramitación do expediente, xa que aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria e algúns dos requisitos esixidos 
pola normativa reguladora das indemnización por razón do servizo, as comisións 
de servizo foron efectuadas.
SEGUNDO.- Aprobar as liquidacións presentadas polo persoal do concello 
correspondentes a 2019 en cumprimento da autorización feita pola Alcaldía no seu 
día da comisión de servizos 

PERSOAL ELECTO, 
FUNCIONARIO OU 
LABORAL QUE 
REALIZA A 
COMISIÓN

LOCOMOCIÓN E 
OUTROS GASTOS DE 
VIAXE 
920/23100

DIETAS
920/23001

TOTAL

Alfredo L. García 
Rodríguez

254,60 254,60

Aurentino Alonso 
Araújo

87,02 87,02
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Orlando Saavedra 
Cantillana

75,24 75,24

María D. Voces 
Álvarez

71,71 (+12 peaxe) 9,00 92,71

Jesús Tallón 
García

214,70 (+ 30,90 
aparcamento)

245,60

Mónica Redondo 
Villarino

128,82 128,82

Jorge Rodríguez 
Fernández

269,80 269,80

José López García 136,80 136,80
César Pérez 
Martínez

47,30 47,30

Iñaki Varela 
Álvarez

136,80 53,70 190,50

Total 1.465,69 62,70 1.528,39

TERCEIRO.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas con cargo as 
partidas orzamentarias do vixente orzamento:

2020-920/23120 por importe de 245,60 euros
2020-912/23100 por importe de 416,86 euros
2020-150/23120 por importe de 269,80 euros
2020-132/23120 por importe de 273,60 euros
2020-132/23020 por importe de 53,70 euros
2020-3321/23120 por importe de 83,71 euros
2020-3321/23020 por importe de 9 euros
2020-241/23120 por importe de 128,82 euros
2020-934/23120 por importe de 47,30 euros."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que hai unha serie de gastos 
por un valor de 1.528,39€, correspondentes a asistencias a tribunais, cursos 
ou ben en representación do Concello tanto de técnicos deste Concello como 
de concelleiros e que se corresponden ao ano 2019 e por iso requiren un 
acordo do Pleno.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que viron o informe da Intervención e que 
dende logo sempre están a favor de que se pague o que se debe, pero que 
entre os requisitos que faltan son cousas como o mandato do alcalde para 
realizar as actuacións e pensa que ese é un requisito que non é de moi difícil 
cumprimento e que lle parece lamentable que veña o expediente sen cumprir 
eses requisitos, e que por iso o seu Grupo se vai a abster, non por que non 
queiran que se pague senón por que os expedientes cumprir cos requisitos 
legais.
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Di o señor Alcalde que non é nada lamentable senón que simplemente son 
documentos que datan do ano 2019 e que non se van a cambiar no ano 2020 
e que así se estaban facendo durante moitos anos sen que houbera ningún 
impedimento, que agora se decidiu cambiar ese sistema e que evidentemente 
así se farán as que se presenten a partir destes últimos meses.

Rematado o debate, o Pleno, 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 abstencións (dos concelleiros Aguado García, 
Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta 
o seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención 
municipal o 20 de outubro de 2020 e continuar coa tramitación do 
expediente, xa que aínda que se incumpre o principio de anualidade 
orzamentaria e algúns dos requisitos esixidos pola normativa 
reguladora das indemnización por razón do servizo, as comisións de 
servizo foron efectuadas.
SEGUNDO.- Aprobar as liquidacións presentadas polo persoal do 
concello correspondentes a 2019 en cumprimento da autorización feita 
pola Alcaldía no seu día da comisión de servizos 

PERSOAL ELECTO, 
FUNCIONARIO OU 
LABORAL QUE 
REALIZA A 
COMISIÓN

LOCOMOCIÓN E 
OUTROS GASTOS DE 
VIAXE 
920/23100

DIETAS
920/23001

TOTAL

Alfredo L. García 
Rodríguez

254,60 254,60

Aurentino Alonso 
Araújo

87,02 87,02

Orlando 
Saavedra 
Cantillana

75,24 75,24

María D. Voces 
Álvarez

71,71 (+12 peaxe) 9,00 92,71

Jesús Tallón 
García

214,70 (+ 30,90 
aparcamento)

245,60

Mónica Redondo 
Villarino

128,82 128,82

Jorge Rodríguez 
Fernández

269,80 269,80

José López 
García

136,80 136,80

César Pérez 
Martínez

47,30 47,30
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Iñaki Varela 
Álvarez

136,80 53,70 190,50

Total 1.465,69 62,70 1.528,39

TERCEIRO.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas con 
cargo as partidas orzamentarias do vixente orzamento:

2020-920/23120 por importe de 245,60 euros
2020-912/23100 por importe de 416,86 euros
2020-150/23120 por importe de 269,80 euros
2020-132/23120 por importe de 273,60 euros
2020-132/23020 por importe de 53,70 euros
2020-3321/23120 por importe de 83,71 euros
2020-3321/23020 por importe de 9 euros
2020-241/23120 por importe de 128,82 euros
2020-934/23120 por importe de 47,30 euros."

3º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativo a recoñecemento extraxudicial de crédito 8/2020 (expediente 
2020 ECO000000140).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

"Logo de ver o expediente de contratación do contrato de xestión, na modalidade 
de concesión, da piscina municipal descuberta e bar anexo correspondente ás 
tempadas 2018 e 2019, prorrogado para a tempada 2020, adxudicado mediante 
Resolución da Alcaldía do 15 de maio de 2018 e formalizado o 23 de maio de 
2018.
Logo de ver a solicitude presentada polo concesionario de pago da subvención 
contemplada no contrato correspondente á tempada 2019, por importe de 5.000 €, 
así como o resultado de explotación do servizo achegado á mesma (15.10.2019 e 
rexistro de entrada nº 201911017).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 11 de marzo de 2020, en sentido 
favorable dende o punto de visto técnico ao pago da subvención, e o informe da 
Intervención municipal do 21 de outubro de 2020, emitido en sentido desfavorable.
Logo de ver o establecido no artigo 60.2, en relación co artigo 26.1.c) ,do Real 
Decreto 500/1990, do 20 de abril, regulador da normativa orzamentaria das 
entidades locais, segundo os cal corresponde ao Pleno da Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 
orzamentaria, así como na B.E.O. 19ª.1.c).2.
Logo de ver o disposto na normativa reguladora da contratación do sector público, 
no art. 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime Local, así 
como nos arts. 185 e 186 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e arts. 58 e 
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seguintes do Real Decreto 500/90, do 20 de abril, PROPOÑO a adopción do 
seguinte

ACORDO

PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 21 de 
outubro de 2020 e continuar coa tramitación do expediente, xa que aínda que se 
incumpre o principio de anualidade orzamentaria e continuar coa tramitación do 
expediente xa que, aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, 
trátase de servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión 
debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo 
en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración.
SEGUNDO- Aprobar a documentación xustificativa presentada polo concesionario 
do contrato de xestión, na modalidade de concesión, da piscina municipal 
descuberta e bar anexo, correspondente á xestión da tempada 2019, aos efectos do 
pago da subvención correspondente á sinalada tempada, por importe de 5.000,00 
euros.
TERCEIRO- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas derivadas da 
aprobación da subvención sinalada no punto anterior con cargo á aplicación 
orzamentaria 340/227.99, por un importe total de 5.000,00 euros."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está de acordo aínda que lle estraña que 
agora se teña que volver a gastar 300.000€ en adaptalas e que non sabe si se 
vai a subir ou non a cota.

Di o señor alcalde que esa cota non está en función do estado da piscina 
senón que está en función do número de entradas de usuarios, pois os 
socorristas teñen que estar pola mañá e pola tarde e o servizo ten que estar 
ben atendido o que ten uns custos que ás veces non se ven compensados co 
número de entradas, que esa é a única razón de poñer un canon para 
equilibrar o orzamento.  

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que ten algunhas dúbidas, que o gasto previsto 
no contrato non entende porque non estaba previsto no presuposto.

Di o señor alcalde que non é un problema de orzamentos,  non se aprobou 
un crédito extraordinario nin un suplemento de crédito, e que si que estaba 
previsto nos orzamentos pero era de 2019 e non se pagou nese ano, polo que 
quedou para o 2020 e que para pagar unha factura dun exercicio noutro 
exercicio ten que acordarse polo pleno, que agora está recollido no presente 
exercicio porque hai que pagarlle tamén os do 2020, que no 2019 por un 
problema de falta de persoal na Intervención houbo un retraso en moitos 
expedientes que quedaron sen xestionar, e este é un deles, e que agora estase 
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intentando poñer todo ao día, e evidentemente isto ten que vir ao Pleno 
porque é un contrato do ano 2019 e se pretende pagar no ano 2020.

A Sra. Aguado García se o plan de obras que tiña que realizarse por parte da 
concesionaria e se realizou.

O señor alcalde di que no expediente hai un informe do Arquitecto que di 
que se cumpriu.

Di a Sra. Aguado García que no informe falábase dunha falta de 
xustificación da obra  e que lle gustaría saber porque non se esixiu que se 
xustifique.

O señor alcalde di que nese momento non o pode explicar de forma exacta 
pero que cre que non ten nada que ver coas obras, que cando unha 
administración ten un contrato cunha empresa despois teñen que presentar 
as contas, e que entende que o problema se atopa en que non o presentou, 
que non puxera os gastos e os ingresos e non en que non se realizaron os 
investimentos.

Prosegue no exercicio da palabra sra. Aguado García afirmando que hai 
cousas que están sen solucionar, así por exemplo sen que conste o rexistro 
de entrada, etc. e que son todas cuestións sinxelas de solucionar, que non 
parece razoable que veña un reparo por algo que non parece que sexa de 
difícil solución por parte do concesionario.

Di o señor alcalde que o problema diso é que si se tivera resolto o 
expediente no ano 2019 evidentemente se lle requiriría ao concesionario 
para que completara a documentación, que nestes momentos hai 
empresarios que presentan facturas e se lles devolven para que as presenten 
ben, concretando e explicando determinadas cuestións e que cando as 
cousas se fan con certo retraso hai eses problemas, que ás veces xa non 
podes pedirlle que presenten doutro xeito a documentación.       

Rematado o debate, o Pleno, 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 abstencións (dos concelleiros Aguado García, 
Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta 
o seguinte acordo:
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PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola Intervención 
municipal o 21 de outubro de 2020 e continuar coa tramitación do 
expediente, xa que aínda que se incumpre o principio de anualidade 
orzamentaria e continuar coa tramitación do expediente xa que, aínda 
que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de 
servizos e subministros efectivamente prestados polos respectivos 
provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de 
indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello 
obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento 
inxusto da Administración.
SEGUNDO- Aprobar a documentación xustificativa presentada polo 
concesionario do contrato de xestión, na modalidade de concesión, da 
piscina municipal descuberta e bar anexo, correspondente á xestión da 
tempada 2019, aos efectos do pago da subvención correspondente á 
sinalada tempada, por importe de 5.000,00 euros.
TERCEIRO- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación da subvención sinalada no punto anterior con 
cargo á aplicación orzamentaria 340/227.99, por un importe total de 
5.000,00 euros.

4º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativo a modificacións das porcentaxes do gasto establecidas no art. 
174.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (expediente 2019 ECO000000102).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

“Antecedentes

1 O Concello ten a necesidade de arranxar os continuos desbordamentos que se 
ocasionan cando crece o caudal do regatoo de Forcadela debido á escasa 
capacidade de desaugadoiro ao seu paso polo núcleo de Veigadecabo. Esto que 
provoca a afección sobre viais públicos co consecuente illamento dos veciños que 
viven na parte alta do núcleo de Veigadecabo.
A proposta efectuada pola Confederación Hidrográfica consiste en recuperar o leito 
orixinal do arroio eliminando a parte do leito cuberta cunha superficie de formigón, 
por tratarse este como o punto orixe da redución da capacidade do leito.
2 En data 10 de xaneiro do 2020 aprobouse por acordo de Pleno o convenio coa 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, para mellora da capacidade de desagüe 
do regueiro de Forcadela en Veigadecabo e o compromiso de dotar o crédito 
axeitado e suficiente para acometer os gastos correspondentes coas modificacións 
orzamentarias que procedan.
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3. A dotación de crédito levouse a cabo por acordo de Pleno de 05 de marzo de 
2020, polo que se acordou a aprobación inicial do expediente de modificación de 
créditos nº 1/2020 do Orzamento vixente, na modalidade de crédito extraordinario, 
financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais elevado 
a definitivo e publicado no BOP Ourense de 16 de abril de 2020.
4. En data 14 de maio formalizouse o convenio co seguinte desglose de 
anualidades:

5. En data 1 de xuño de 2020 publicouse o convenio no BOE de acordo co disposto 
na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública 
e bo goberno, e no artigo 48.8 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público.  
6. En data 23 de setembro de 2020 ten entrada no rexistro do Concello co número 
9066 Addenda ao Convenio co O.A. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
MIÑO-SIL PARA MELLORA DA CAPACIDADE DE DESAGÜE DO 
REGUEIRO DE FORCADELA EN VEIGADECABO co obxecto de modificar a 
distribución económica das anualidades para adaptalas ao ritmo de execución das 
actuacións co seguinte desglose:

Administración 1ª Anualidade 2ª Anualidade Total
CHMS O.A. 7.284,20 € 188.715,80 € 196.000,00 €
Concello de O Barco de Valdeorras 3.121,80 € 80.878,20 € 84.000,00 €
Total 10.406,00 € 269.594,00 280.000,00

Consideracións legais e técnicas

Os límites para os gastos plurianuais se establecen no Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais (artigo 174 TRLRFL) e no Real Decreto 500/1990 (artigos 81 e 
82 do RD 500/90)
Así no caso que nos ocupa, tratándose de gastos por transferencias de capital, o 
número de exercicios aos que poden aplicarse non pode ser superior a catro e así 
mesmo, o gasto que se impute a cada un dos exercicios futuros autorizados non 
poderá exceder da cantidade que resulte de aplicar ao crédito inicial correspondente 
do ano no que a operación se comprometeu as seguintes porcentaxes: no exercicio 
inmediato seguinte, o 70 por cento; no segundo exercicio, o 60 por cento, e no 
terceiro e cuarto, o 50 por cento.
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A aplicación dos límites sinalados nos apartados anteriores efectuarase tendo en 
conta os niveis de vinculación xurídica dos créditos.
En relación a este último inciso cabe ter en conta a base 5ª de execución 
orzamentaria do Orzamento prorrogado a 2020 do Concello de O Barco de 
Valdeorras determina que os créditos do Cap. VII teñen un nivel de vinculación de 
área de gasto-capítulo.
Así pois, a normativa orzamentaria, somete a realización dos gastos plurianuais a 
certas condicións, advertíndose que para o gasto que se pretende executar se 
incumpre o requisito previsto no art. 82.1 do R.D. 500/90 en relación co paragrafo 
primeiro do citado apartado tres do artigo 174, posto que o crédito inicial da 
aplicación orzamentaria a nivel de vinculación xurídica (1.7) é 0,00 euros sen que 
se trate dun proxecto ou programa previsto taxativamente nas bases de execución. 
(Art. 174.4 TRLRFL e 83.1 do R.D. 500/90)
Non entanto, segundo dispón o artigo 174.5 do Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais 
“En casos excepcionais, o Pleno da Corporación poderá ampliar o número de 
anualidades así como elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3”. No 
mesmo sentido o art. 84 do R.D: 500/1990 dispón que:
“1. En casos excepcionales el Pleno de la Entidad podrá ampliar el número de 
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82. 
(Artículo 155.5, LRHL).
2. El Pleno de la Entidad podrá igualmente, a los efectos de facilitar su cálculo, 
fijar directamente el importe de los nuevos límites.”
De acordo co anterior, logo de ver que compete ao Pleno a adopción deste acordo, 
propoño:

Primeiro: Elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3 do artigo 174 da Lei de 
Facendas Locais e 84 do R.D. 500/1990, para este caso concreto fixando os límites 
tal e como segue:
Anualidade 2020: 3.121,80 €
Anualidade 2021: 80.878,20 €
Segundo: Aprobar a Addenda ao Convenio co O.A. CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL PARA MELLORA DA CAPACIDADE DE 
DESAGÜE DO REGUEIRO DE FORCADELA EN VEIGADECABO (con 
entrada no rexistro do Concello co número 9066 de 23 de setembro de 2020), que 
será asinado polo Alcalde."

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo quen di que isto é unha cuestión técnica, que hai asinado 
por parte do Concello un convenio coa Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil para mellorar a capacidade de desaugue do regueiro de Forcadela, 
á altura de Veigadecabo, obra da que xa se falou en distintas comisións, e 
que o único que hai que resolver é que había unhas anualidades establecidas 
e esas anualidades non se puideron investir polo que hai que cambialas e 
onde había previsto 185.500€ por parte da Confederación Hidrográfica para 
este ano 2020 e 79.500€ do Concello para este 2020 quedará do seguinte 
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xeito: nesta anualidade do 2020 a Confederación Hidrográfica aportará 
7.284,20€, o Concello do Barco 3.121,80€ e na anualidade do ano 2021 a 
Confederación Hidrográfica os 188.715,80€ que faltan para completar os 
196.000€ que aporta e o Concello aportará 80.878,20€ para completar os 
84.000€ que aporta a esta obra.  

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que neste punto pasa igual que nos anteriores, 
que hai reparos aos informes dos técnicos, que non se modifican os informes 
anteriores emitidos que xa viñeran a Pleno noutras ocasións, e que fora o 
motivo polo que o seu Grupo se abstivera y que agora tamén se van a abster.

O señor alcalde fai uso da palabra para dicir que non lle consta que este 
punto teña ningún informe e que evidentemente a lexislación vixente non 
soe ter en conta a realidade das situacións e da vida das persoas, polo que a 
lexislación vai por un lado e a realidade da vida vai por outro e que neste 
caso cando hai un problema as entidades menores, especialmente os 
Concellos, intentan resolver eses problemas asinando convenios coas 
administracións grandes, neste caso a Xunta de Galicia ou o Goberno do 
Estado, e que despois eses convenios que resolven os problemas, e que son 
cofinanciados como é lóxico, pois, como xa dixo, ás veces a lexislación 
obriga a facer determinados informes e determinados reparos, e queda a 
dúbida de si se resolve o problema ou cumprimos extritamente ao cen por 
cen o que di a norma e que ao seu xuízo, dende o punto de vista dos 
cidadáns, dos veciños e das veciñas, é moito máis importante resolver o 
problema e neste caso, aínda que non é un punto dun risco moi grave, nos 
últimos 20 anos xa viu como a auga desbordábase nesa zona causando 
problemas aos veciños do Barco e que o que hai que facer é resolver ese 
problema.

Di a Sra. Aguado Garcia que as obras que se fan son para os veciños e as 
facturas páganse polos veciños, que iso motiva que o seu Grupo non se 
opoña, que iso é claramente o motivo da abstención, que non se opoñen ao 
gasto nin ás infraestruturas e que a votación non se sexa un si é porque non 
se cumpren escrupulosamente os preceptos legais.

Di o Sr. Alonso Araujo que a lexislación é como é pero tamén está o Pleno 
para corrixir eses pequenos detalles que a lexislación non permite por outras 
vías resolver e que sen embargo vía plenaria si que se poden tomar os 
acordos.

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

Primeiro: Elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3 do artigo 
174 da Lei de Facendas Locais e 84 do R.D. 500/1990, para este caso 
concreto fixando os límites tal e como segue:
Anualidade 2020: 3.121,80 €
Anualidade 2021: 80.878,20 €

Segundo: Aprobar a Addenda ao Convenio co O.A. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL PARA 
MELLORA DA CAPACIDADE DE DESAGÜE DO REGUEIRO DE 
FORCADELA EN VEIGADECABO (con entrada no rexistro do 
Concello co número 9066 de 23 de setembro de 2020), que será asinado 
polo Alcalde.

5º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativo a solicitude de bonificación de obras de reparación en 
edificación en O Castro número 81 (expediente 2020 URB000000447).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

“Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de reparación 
de fachadas na Casa Carballo, O Castro, nº 81, presentada por EMILIO ANTONIO 
BUSSIERES VALCARCE (10063341J) o 22/05/2020 (R.E. núm. 4078).
Logo de ver o informe do arquitecto técnico municipal do 22/07/2020, en sentido 
favorable á declaración de especial interese histórico-artístico e cultural das 
sinaladas obras a efectos de bonificación na cota do ICIO, xa que se ubican dentro 
do PEP-1 do Castro.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 07/08/2020, en relación coa 
existencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta á 
Intervención municipal o 14/08/2020, emitido en sentido favorable.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de Contas, a 
adopción do seguinte acordo: 
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DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e cultural das obras 
de reparación de fachadas na Casa Carballo, O Castro, nº 81, promovidas por 
Emilio Antonio Bussieres Valcarce (10063341J) a efectos da concesión dunha 
bonificación do 95% na cota do ICIO."

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

DECLARAR o especial interese de carácter histórico-artístico e 
cultural das obras de reparación de fachadas na Casa Carballo, O 
Castro, nº 81, promovidas por Emilio Antonio Bussieres Valcarce 
(10063341J) a efectos da concesión dunha bonificación do 95% na cota 
do ICIO.

6º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativo a solicitude de bonificación de obras de reparación en 
edificación en Vilariño (expediente 2020 URB000000576).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

“ Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de cambio de 
pizarra en vivenda unifamiliar en Vilariño, nº 5, presentada por ELIZABET 
VEDIA VACA (44096698V) o 03/08/2020 (R.E. núm. 2020 6927).
Logo de ver o informe do arquitecto técnico municipal do 17/08/2020, en sentido 
favorable á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou 
etnográfico das sinaladas obras a efectos de concesión dunha bonificación dun 75 
% na cota do ICIO, xa que se trata da rehabilitación dunha vivenda ubicada en solo 
de núcleo rural.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 07/09/2020, no que se manifesta 
a  inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta á 
Intervención municipal o 15/09/2020, emitido en sentido favorable.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de Contas, a 
adopción do seguinte acordo: 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias 
sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de cambio de pizarra en 
vivenda unifamiliar en Vilariño, nº 5, promovidas por Elizabet Vedia Vaca 
(44096698V), a efectos da concesión dunha  bonificación do 75% na cota do 
ICIO."
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Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete concelleiros asistentes á sesión, acorda: 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
cambio de pizarra en vivenda unifamiliar en Vilariño, nº 5, promovidas 
por Elizabet Vedia Vaca (44096698V), a efectos da concesión dunha  
bonificación do 75% na cota do ICIO.

7º Ditame da Comisión de Contas celebrada o 22 de outubro de 2020 
relativa a solicitude de bonificación de obras de reparación de 
edificación en Veigadecabo,17 (expediente 2020 URB000000543).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión Especial de Contas do 22 de outubro de 2020, que literalmente di:

“ Logo de ver a solicitude de bonificación na cota do ICIO das obras de 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA DISTRIBUCIÓN EN  DÚAS 
VIVENDAS TURÍSTICAS EN VEIGADECABO, Nº 17, presentada por KATIA 
ANDRÉS PARADELO (76726218N) o 08/05/2020 (R.E. núm. 2020 3725).
Logo de ver o informe do arquitecto municipal do 18/07/2020, en sentido favorable 
á declaración de especial interese social e histórico-artístico ou etnográfico das 
sinaladas obras a efectos de concesión dunha bonificación dun 75 % na cota do 
ICIO, xa que se trata da rehabilitación dunha vivenda ubicada en solo de núcleo 
rural.
Logo de ver o informe da Tesourería municipal do 07/08/2020, no que se manifesta 
a  inexistencia de débedas do suxeito pasivo coa Facenda municipal.
Logo de ver o informe de fiscalización do expediente realizado pola adxunta á 
Intervención municipal o 07/08/2020, emitido en sentido favorable.
Logo de ver o preceptuado no art.103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais 
(TRLRFL), no art. 6 da Ordenanza reguladora do ICIO e demais normativa de 
aplicación
PROPOÑO ao Pleno Municipal, previo ditame da Comisión especial de Contas, a 
adopción do seguinte acordo: 

Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias 
sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de rehabilitación de edificio 
para distribución en  dúas vivendas turísticas en Veigadecabo, nº 17, promovidas 
por Katia Andrés Paradelo (76726218N) a efectos da concesión dunha  
bonificación do 75% na cota do ICIO."

Sen máis intervencións, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos dezasete concelleiros asistentes á sesión, acorda: 
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Declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, histórico artísticas ou etnográficas nas obras de 
rehabilitación de edificio para distribución en  dúas vivendas turísticas 
en Veigadecabo, nº 17, promovidas por Katia Andrés Paradelo 
(76726218N) a efectos da concesión dunha  bonificación do 75% na cota 
do ICIO.

8º Ditame da Comisión de Medio Ambiente e Servizos celebrada o 29 de
outubro de 2020 relativo á resolución das alegacións presentadas ao 
PMUS e á súa aprobación definitiva (expediente 2019 MED000000033).

Fai uso da palabra a Secretaría para dar lectura sucinta do ditame da 
Comisión de Medio Ambiente e Servizos do 29 de outubro de 2020, que 
literalmente di:

"Vistas as alegacións formuladas ó texto aprobado inicialmente polo Peno en 
sesión celebrada o 2 de xullo de 2020 e o informe emitido polo arquitecto técnico 
municipal en data 19 de outubro de 2020, acordou por unanimidade proponer ó 
Pleno:

“Primeiro: A resolucións ás alegacións formuladas ó texto inicialmente aprobado 
por acordo plenario adoptado en sesión ordinaria de 2 de xullo de 2020 no sentido 
que se indica a continuación:

ALEGACIÓN 1 (Rexistro Entrada 2020/9029)
Estímase parcialmente a alegación conforme procede corrixir o erro textual 
na Páxina 57 sobre as ENTIDADES IMPLICADAS na Proposta 7 de 
creación de aparcadoiros: onde figura DORNIER S.A. (Empark) debe figurar 
Empresas Reguladoras dos Aparcadoiros.
Desestímase a alegación no relativo a eliminar o aparcadoiro do PERI 7, 
polos seguintes motivos: A delimitación do PERI 7 e os seus usos veñen 
determinados pola PXOM 2003, onde se planificou un polígono de Chan 
Urbano Non Consolidado para a dotación dun Aparcadoiro Público, 
contrarrestado coa ampliación de superficie edificable comercial. Devandito 
ámbito e ordenación foi anulado por Sentenza Xudicial 2007 e está en fase 
previa de Ordenación Urbanística, que estudará si é viable a dotación de 
aparcadoiros coa apertura de novas rúas e creación de chan comercial, 
acordado cos propietarios; ou ben se ordena como o resto de interiores de 
mazá do centro de Ou Barco. O PMUS NON ten carácter normativo en 
materia urbanística nin de propiedade. Unicamente é unha guía de propostas 
en mobilidade para enfocar os pasos que se dean nos diferentes ámbitos de 
actuación sobre a cidade (urbanismo-obra pública-trafico-servizos 
urbanos…).

ALEGACIÓN 2 (Rexistro Entrada 2020/9065)
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Estímase parcialmente a alegación como suxestións a avaliar durante a 
primeira fase de aplicación do PMUS (Proposta P1 enfocada a información 
sobre mobilidade); onde se estudarán e recompilarán no primeiro diagnóstico 
anual. Entre as súas propostas de posible alcance no PMUS figuran:

1º CENTRO URBANO - PARROQUIAS: A conexión co rural é un tema de 
mobilidade social moi importante, que require o seu estudo como posible 
complemento futuro do PMUS.
6º HOSPITAL: Estudo específico da fachada a Conde Fenosa para organizar 
unhas zonas reservadas de aparcadoiro, emerxencias, carga e descarga.
10º ACCESIBILIDADE: As prazas reservas en zona centro deben ter 
múltiples funcións para atender a: emerxencias-servizos urbanos-
subministracións-transporte-discapacitados-residentes.
14º VMP: Estudar as medidas propostas para diversificar as súas tipoloxías, 
propondo Ordenanza Municipal as condicións de seguridade para VMP, e 
cambiando as propostas de bici de aluguer por outras comúns a todos os 
VMP.

Desestímase a alegación no relativo á anulación de suprimir as Propostas P7 
e P4 (control aparcadoiros e alivio do trafico) por ser propostas troncales nos 
obxectivos do PMUS.

ALEGACIÓN 3 (Rexistro Entrada 2020/9078)
Estímase a alegación de deixar sen efecto as actuacións no polígono 7.1 até a 
íntegra execución da Sentenza do TSJ de Galicia (18/10/2007). O que non 
ten repercusión no PMUS xa que as actuacións propostas no ámbito do PERI 
7 xa están sen efecto co fallo da sentenza, e non se executarán en tantou non 
se d é cumprimento íntegro á mesma.

Segundo- A aprobación definitiva  do Plan de Mobilidade Urbana e Sostible  do 
Concello do Barco de Valdeorras,  elaborado polo Eixo Atlántico e que consta de 
dúas partes, unha de diagnóstico e outra de proposta coas correccións sinaladas

Terceiro: A publicación do acordo de aprobación definitiva no BOP de Ourense e 
do texto íntegro sede electrónica do Concello”.

Concédeselle a palabra á concelleira delegada de Medio Ambiente a Sra. 
Urdangaray Díaz, quen di que na sesión extraordinaria da Comisión de 
Medio Ambiente se estudiaron as tres alegacións que foron presentadas nos 
dous últimos días de prazo que houbo para presentalas e que na alegación 1ª 
vaise a estimar un erro textual, xa que aparece o nome dunha empresa en 
entidades implicadas, que se vai a corrixir e poñer "empresa reguladora dos 
aparcadoiros". Di a concelleira que en canto ao aparcadoiro do PERI 
número 7, desestimase esa alegación xa que a delimitación dese PERI os 
seus usos veñen determinados polo PXOM 2003 e o PMUS non ten carácter 
normativo, unicamente é unha guía de propostas de mobilidade. Di que en 
canto á alegación número 2, estímase parcialmente como suxestións a 
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avaliar durante a primeira fase de aplicación do PMUS, que en canto ao 
centro urbano fala que conectemos co rural que non o deixemos solo no 
Centro Urbano, o PMUS é un Plan de Mobilidade Urbano, que non ten que 
ver co medio rural, pero que poderíase estudiar máis adiante cando se vexan 
as revisións que se fagan, aínda que hoxe en día iso non é viable. En canto 
ao Hospital a alegación fala das prazas reservadas de aparcadoiro, de 
emerxencias, de carga e descarga, que hai que dicir que xa existen e que en 
ningún momento esas prazas se pon no PMUS que se  vaian a quitar, e que 
as prazas de reservas, de emerxencia, servizos urbanos e subministracións, 
transportes, discapacitados, residentes....iso todo si que se van a deixar e 
zonas de carga e descarga, que no PMUS en ningún momento se fala de 
eliminalas, que en canto aos vehículos de mobilidade persoal as medidas 
propostas para diversificar as súas tipoloxías e as condicións de seguridade 
ten que dicir que estase a estudar xunto coa Policía Local a Ordenanza 
Municipal Reguladora do Tráfico, Mobilidade e Seguridade Viaria do 
Concello do Barco de Valdeorras, que se está a levar a cabo unha última 
revisión por parte da Policía Municipal e que en canto se faga pasaráselle a 
todos os concelleiros para que aporten as súas propostas e poder facer entre 
todos unha ordenanza máis ou menos consensuada. Prosegue na súa quenda 
a concelleira dicindo que en canto á alegación do PERI 7 e o PERI 4, 
desestímase porque non son propostas principais nos obxectivos do  PMUS, 
e que en canto á alegación número 3 estímase deixar sen efecto as 
actuacións no polígono 7.1 ata a íntegra execución da Sentenza do TSJ de 
Galicia e que as actuacións no aparcamento non se executarán ata que salga 
a resolución da sentencia do Tribunal, momento non que se lle dará trámite 
de audiencia aos afectados e tomaran as decisións entre todos das actuacións 
a levar a cabo. Di que o Plan de Mobilidade é un documento guía 
normativo, está aberto e está en evolución continua, que tanto as suxestións 
como as alegacións contribúen ao seu perfeccionamento, complementando 
con novas ideas necesarias polos diferentes colectivos. Remata dicindo a 
Sra. Urdangaray Díaz que, resumindo dunha forma curta, o que se quere 
solicitar é que se acepte como alegación o cambio do erro da páxina 57, 
cambio de nome da empresa, que en canto ao PERI nº 7 esperar a que saia a 
resolución do Tribunal Superior de Xustiza e estudialo despois unha vez que 
a sentencia sexa firme e o resto das alegacións tomaranse somo suxestións  
futuras para modificación do PMUS.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que el xa dixo na Comisión que os PMUS é 
indicativo, entón está aberto a calquera suxestión que vaia xurdindo segundo 
as necesidades da mobilidade do Concello e que, como así está recollido, ten 
que ir ligado á modificación da Ordenanza de Tráfico, que é un compromiso 
que temos dende fai tempo e que tería que estar elaborada antes de que 
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acabe o ano para que entrara en vigor a partir de xaneiro, que hai que regular 
os vehículos que circulan polas beirarrúas, que hai que buscar algunha 
solución, que lle gustaría que aparte de aprobar o PMUS se estudara 
rapidamente a Ordenanza de Tráfico, Circulación de Viandantes porque se 
acerca o verán e se sigue con conflitos con este tipo de vehículos novos que 
cada vez úsanse máis e hai conflitos coas terrazas ou cos coches, que hai 
que buscar unha solución xa.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que este tema viuse en bastantes Comisións, 
tratáronse e aceptáronse aportacións e que lles parece un bo punto de 
partida.

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

Primeiro: A resolucións ás alegacións formuladas ó texto inicialmente 
aprobado por acordo plenario adoptado en sesión ordinaria de 2 de 
xullo de 2020 no sentido que se indica a continuación:

ALEGACIÓN 1 (Rexistro Entrada 2020/9029)
Estímase parcialmente a alegación conforme procede corrixir o 
erro textual na Páxina 57 sobre as ENTIDADES IMPLICADAS 
na Proposta 7 de creación de aparcadoiros: onde figura 
DORNIER S.A. (Empark) debe figurar Empresas Reguladoras 
dos Aparcadoiros.
Desestímase a alegación no relativo a eliminar o aparcadoiro do 
PERI 7, polos seguintes motivos: A delimitación do PERI 7 e os 
seus usos veñen determinados pola PXOM 2003, onde se 
planificou un polígono de Chan Urbano Non Consolidado para a 
dotación dun Aparcadoiro Público, contrarrestado coa ampliación 
de superficie edificable comercial. Devandito ámbito e ordenación 
foi anulado por Sentenza Xudicial 2007 e está en fase previa de 
Ordenación Urbanística, que estudará si é viable a dotación de 
aparcadoiros coa apertura de novas rúas e creación de chan 
comercial, acordado cos propietarios; ou ben se ordena como o 
resto de interiores de mazá do centro de Ou Barco. O PMUS NON 
ten carácter normativo en materia urbanística nin de propiedade. 
Unicamente é unha guía de propostas en mobilidade para enfocar 
os pasos que se dean nos diferentes ámbitos de actuación sobre a 
cidade (urbanismo-obra pública-trafico-servizos urbanos…).

ALEGACIÓN 2 (Rexistro Entrada 2020/9065)
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Estímase parcialmente a alegación como suxestións a avaliar 
durante a primeira fase de aplicación do PMUS (Proposta P1 
enfocada a información sobre mobilidade); onde se estudarán e 
recompilarán no primeiro diagnóstico anual. Entre as súas 
propostas de posible alcance no PMUS figuran:

1º CENTRO URBANO - PARROQUIAS: A conexión co rural é 
un tema de mobilidade social moi importante, que require o seu 
estudo como posible complemento futuro do PMUS.
6º HOSPITAL: Estudo específico da fachada a Conde Fenosa para 
organizar unhas zonas reservadas de aparcadoiro, emerxencias, 
carga e descarga.
10º ACCESIBILIDADE: As prazas reservas en zona centro deben 
ter múltiples funcións para atender a: emerxencias-servizos 
urbanos-subministracións-transporte-discapacitados-residentes.
14º VMP: Estudar as medidas propostas para diversificar as súas 
tipoloxías, propondo Ordenanza Municipal as condicións de 
seguridade para VMP, e cambiando as propostas de bici de 
aluguer por outras comúns a todos os VMP.

Desestímase a alegación no relativo á anulación de suprimir as 
Propostas P7 e P4 (control aparcadoiros e alivio do trafico) por ser 
propostas troncales nos obxectivos do PMUS.

ALEGACIÓN 3 (Rexistro Entrada 2020/9078)
Estímase a alegación de deixar sen efecto as actuacións no 
polígono 7.1 até a íntegra execución da Sentenza do TSJ de Galicia 
(18/10/2007). O que non ten repercusión no PMUS xa que as 
actuacións propostas no ámbito do PERI 7 xa están sen efecto co 
fallo da sentenza, e non se executarán en tantou non se d é 
cumprimento íntegro á mesma.

Segundo: A aprobación definitiva  do Plan de Mobilidade Urbana e 
Sostible  do Concello do Barco de Valdeorras,  elaborado polo Eixo 
Atlántico e que consta de dúas partes, unha de diagnóstico e outra de 
proposta coas correccións sinaladas

Terceiro: A publicación do acordo de aprobación definitiva no BOP de 
Ourense e do texto íntegro sede electrónica do Concello.

9º Previa ratificación da súa inclusión na orde do día motivada na 
urxencia do asunto, proposición da Alcaldía para aprobación inicial do 
crédito extraordinario 4/2020 e modificación do anexo de investimentos 
do  orzamento municipal (expediente 2020 ECO000000147).
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Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, procédese a dar lectura á 
Proposición da Alcaldía presentada, que copiada di:

"PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 04/2020 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 02.11.2020.
- Memoria xustificativa da Alcaldía do 02.11.2020.
Logo de ver o disposto no art. 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e nos arts. 35 a 38 do 
Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, 
PROPONSE ao Pleno municipal 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 
04/2020, financiado con cargo a remanente de tesourería para gastos xerais, para financiar 
gastos coa seguinte desagregación:
Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Mellora asfaltado 
urbanización Cerámica e 
Huertas

1532.61902 25.652,00

Mellora R/ Florencio 
Delgado Gurriarán e Virxe 
da Barxa

1532.61903 84.270,00

Asfaltado R/ Santa Rita 1532.61904 12.190,00
Mellora insfraestruturas R/ 
Cabalagueiros

1532.61905 50.880,00

Asfaltado estrada Santigoso-
Cesures

453.61907 61.480,00

Remate do camiño do Cabo 
en Éntoma

454.61908 143.100,00

Acondicionamento de 
Tremiñá

1532.61909 120.310,00

Mellora camiño Soulecín-
Santigoso

454.61931 48.230,00

Remate R/ Elena Quiroga, 
marxe dereita

1532.61932 42.400,00

R/ San Martiño en Viloira 1532.61933 26.016,00
Depósito augas Ferradal 161. 62301 37.100,00
Vestiario Campiño Viloira 342. 62204 14.840,00
Arranxo rúa Penaguillón 1532.61934 13.250,00
Arranxo e sinalización ruta 
de sendeirismo

432.61935 32.648,00

Arranxo das piscinas ao aire 
libre

342.63203 221.472,00

Reparación e mantemento 
do edificio de Piscina 
Climatizada municipal

342.63201 20.000,00

TOTAL 953.838,00
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O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que non existía crédito 
dotado con anterioridade, debendo ser creadas ao efecto.
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:

TERCEIRO.- Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao establecido na 
normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de exposición ao público, expresado 

Partidas DENOMINACIÓN IMPORTE 
ALTA

FONTES DE 
FINANCIAMEN
TO

1532 61902 Mellora asfaltado urbanización Cerámica e 
Huertas

25.652,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61903 Mellora R/ Florencio Delgado Gurriarán e 
Virxe da Barxa

84.270,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61904 Asfaltado R/ Santa Rita 12.190,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61905 Mellora insfraestruturas R/ Cabalagueiros 50.880,00 RECURSOS 
PROPIOS

453 61907 Asfaltado estrada Santigoso-Cesures 61.480,00 RECURSOS 
PROPIOS

454 61908 Remate do camiño do Cabo en Éntoma 143.100,00

1532 61909 Acondicionamento de Tremiñá 120.310,00

454 61931 Mellora camiño Soulecín-Santigoso 48.230,00

1532 61932 Remate R/ Elena Quiroga, marxe dereita 42.400,00

1532 61933 R/ San Martiño en Viloira 26.016,00

161 62301 Depósito augas Ferradal 37.100,00

342 62204 Vestiario Campiño Viloira 14.840,00

1532 61934 Arranxo rúa Penaguillón 13.250,00

432 61935 Arranxo e sinalización ruta de sendeirismo 32.648,00

342 63203 Arranxo das piscinas ao aire libre 221.472,00

342 63201 Reparación e mantemento do edificio de 
Piscina Climatizada municipal

20.000,00

TOTAL 953.838,00
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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."

Di o señor Alcalde que hai unha emenda porque houbo un erro, pois 
incluíuse unha partida que era para a piscina climatizada, que eran 20.000€, 
que despois a Interventora decatouse que non facía falta, porque na partida 
había crédito suficiente polo tanto retírase, e o montante total son 933.838€.

"EMENDA Á PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 04/2020 E MODIFICACIÓN 
DO ANEXO DE INVERSIÓNS QUE ACOMPAÑA AOS ORZAMENTOS PARA 
2020
ASUNTO: EXPEDIENTE 4/2020 DE MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO DO 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESOURERÍA 
PARA GASTOS XERAIS. MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVERSIÓNS DO 
ORZAMENTO PARA 2020 
EXPEDIENTE: 2020ECO00000147
Logo e ver o expediente formado, no que constan;
- Providencia da Alcaldía do 02.11.2020.
-Memoria xustificativa da Alcaldía do 02.11.2020.
-Informe de Intervención de 02.11.2020.
-Proposición de Alcaldía de 02.11.2020.
De acordo co art. 97.5 do ROF “Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen 
o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al 
Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.”
Advertido erro na proposición de Alcaldía de 02.11.2020 ao non proceder incluir como 
crédito extraordinario o incremento da partida 342.63201.
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 inclusión da seguinte EMENDA á proposta de acordo 
de 02.11.2020 que quedaría como segue:

“PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos sobre o 
vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de crédito extraordinario con nº 
04/2020, financiado con cargo a remanente de tesourería para gastos xerais, para financiar 
gastos coa seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Mellora asfaltado urbanización 
Cerámica e Huertas

1532.61902 25.652,00

Mellora R/ Florencio Delgado 
Gurriarán e Virxe da Barxa

1532.61903 84.270,00

Asfaltado R/ Santa Rita 1532.61904 12.190,00
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Mellora insfraestruturas R/ 
Cabalagueiros

1532.61905 50.880,00

Asfaltado estrada Santigoso-
Cesures

453.61907 61.480,00

Remate do camiño do Cabo en 
Éntoma

454.61908 143.100,00

Acondicionamento de Tremiñá 1532.61909 120.310,00

Mellora camiño Soulecín-
Santigoso

454.61931 48.230,00

Remate R/ Elena Quiroga, 
marxe dereita

1532.61932 42.400,00

R/ San Martiño en Viloira 1532.61933 26.016,00
Depósito augas Ferradal 161. 62301 37.100,00

Vestiario Campiño Viloira 342. 62204 14.840,00

Arranxo rúa Penaguillón 1532.61934 13.250,00
Arranxo e sinalización ruta de 
sendeirismo

432.61935 32.648,00

Arranxo das piscinas ao aire 
libre

342.63203 221.472,00

TOTAL 933.838,00

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

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

1532 61902 Mellora asfaltado urbanización Cerámica e 
Huertas

25.652,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61903 Mellora R/ Florencio Delgado Gurriarán e 
Virxe da Barxa

84.270,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61904 Asfaltado R/ Santa Rita 12.190,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61905 Mellora insfraestruturas R/ Cabalagueiros 50.880,00 RECURSOS 
PROPIOS

453 61907 Asfaltado estrada Santigoso-Cesures 61.480,00 RECURSOS 
PROPIOS

454 61908 Remate do camiño do Cabo en Éntoma 143.100,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61909 Acondicionamento de Tremiñá 120.310,00 RECURSOS 
PROPIOS
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TERCEIRO.- Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro de edictos 
electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, conforme ao establecido na 
normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de exposición ao público, expresado 
no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se presentan alegacións ou 
reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno 
disporá do prazo dun mes para resolvelas.”

Sometida a votación a emenda presentada pola Alcaldía é aprobada por 
unanimidade dos dezasete membros asistentes, sendo introducida na 
proposición.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o 
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que o pasado dia 20 de 
outubro no Congreso dos Deputados aprobouse a posibilidade de que os 
Concellos poidan utilizar o seu remanente de Tesourería dos exercicios 2020 
e 2021 e loxicamente o 2020 estamos a menos de dous meses de rematalo e 
polo tanto dada a premura de tempo que hai para poder facer efectiva unha 
parte dese remanente de Tesourería é imprescindible facer esta primeira 
modificación orzamentaria para poder contar con tempo suficiente para 
poder adxudicar as obras o antes posible, pois de non facelo habería que 
deixalas para o mes de marzo e coa capacidade que ten este Concello para 
tramitar todos os expedientes que se pretenden faría inviable unha parte 
importante dese gasto de inversión de obras que son importantes para o 
Concello do Barco. Di o concelleiro que é importante resaltar que a 
aprobación neste momento tamén significa darlle un apoio  económico ás 
empresas e contribuír ao fomento do emprego no noso municipio que é 
importante dada a situación económica na que nos atopamos debido á 

454 61931 Mellora camiño Soulecín-Santigoso 48.230,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61932 Remate R/ Elena Quiroga, marxe dereita 42.400,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61933 R/ San Martiño en Viloira 26.016,00 RECURSOS 
PROPIOS

161 62301 Depósito augas Ferradal 37.100,00 RECURSOS 
PROPIOS

342 62204 Vestiario Campiño Viloira 14.840,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61934 Arranxo rúa Penaguillón 13.250,00 RECURSOS 
PROPIOS

432 61935 Arranxo e sinalización ruta de sendeirismo 32.648,00 RECURSOS 
PROPIOS

342 63203 Arranxo das piscinas ao aire libre 221.472,00 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL ALTAS 933.838,00
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Covid19, que os proxectos que están incluídos neste primeiro expediente de 
modificación orzamentaria serían obras de asfaltado sobre todo en zonas que 
están deterioradas, como a Urbanización A Cerámica, a rúa Florencio 
delgado Gurriarán ou a rúa Virxe da Barxa, entre outras, ou nos accesos a 
algúns pobos do municipio, que con respecto a melloras de infraestruturas 
tramos na rúa Calabagueiros, en Éntoma, na rúa Elena Quiroga ou na rúa 
San Martiño, e algunhas máis que están indicadas na proposta de acordo, 
que tamén hai unha partida para arranxo e sinalización de rutas de 
sendeirismo homologadas para que poida aparecer nesas rutas que están 
contempladas en todas as páxinas web, etc., e que de cara á tempada de 
verán a piscina ao aire libre necesita unhas obras consideradas urxentes. 
Remata dicindo o Sr. Alonso Araujo que, como xa indicou o señor Alcalde, 
son 933.838€ con cargo á anualidade do 2020 e que no expediente está cada 
unha das obras co seu correspondente orzamento.   

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que está de acordo que se utilice o remanente 
para facer estas obras, aínda que hai unha obra que lle chama a atención, que 
é a mellora da rúa Calabagueiros cunha contía de 50.880€, que el recorda 
que esa obra se deixara de facer porque estaba pendente de facerse a rotonda 
e que lle parece que estaba subvencionada pola Deputación Provincial, que 
si non era a obra sería o proxecto o que estaba subvencionado.

Di o señor alcalde que non estaba subvencionada, que nos planes 
provinciais a Deputación obriga a presentar coa obra que se presenta outra 
polo menos polo importe da subvención do plan, que se chama a obra 
complementaria, que si sobran cartos da realización das obras principais se 
acode as complementarias e así houbo anos que algunha desas obras despois 
se fixo.

Di o Sr. García Yáñez que hai outro aspecto que lle preocupa, que no plan 
de investimentos proposto polo Grupo de Goberno para o 2020-2023 había 
56 obras e delas había 17 que esperaban subvención dalgún organismo 
público ou dalgunha entidade pública e resulta que con ningunha delas se 
conta para que se subvencionen para levalas a cabo.

Di o señor alcalde que para estes proxectos non se contaba con subvención, 
e que noutras obras para as que se contaba financiamento externo entre 
outras, por exemplo, mañá vai a asinar a acta previa para iniciar as obras da 
Praza das Airas e que o 70% corre a cargo da Consellería de Medio 
Ambiente e que no modificado das anualidades que se aprobou nesta sesión 
para a obra no regato de Veigadecabo a con subvención externa é do 70% 
por parte do Ministerio de Medio Ambiente e o 30% por parte da 
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Deputación Provincial e hai moitas obras que se fixeron este ano tamén con 
subvencións.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que en coherencia co que o seu Grupo mantivo 
noutros Plenos están contentos de que o diñeiro do Barco se gaste nos 
veciños do Barco e non se vaia a Madrid e ademais que todas as obras que 
se apuntan son necesarias e algunhas delas incluso foron reclamadas polo 
seu Grupo, polo que votarán a favor.

Sen máis intervencións, a Corporación por unanimidade dos dezasete 
membros asistentes adoptou o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificación de 
créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2020 na modalidade de 
crédito extraordinario con nº 04/2020, financiado con cargo a 
remanente de tesourería para gastos xerais, para financiar gastos coa 
seguinte desagregación:

Altas en aplicacións de gastos:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Mellora asfaltado 
urbanización Cerámica e 
Huertas

1532.61902 25.652,00

Mellora R/ Florencio Delgado 
Gurriarán e Virxe da Barxa

1532.61903 84.270,00

Asfaltado R/ Santa Rita 1532.61904 12.190,00

Mellora insfraestruturas R/ 
Cabalagueiros

1532.61905 50.880,00

Asfaltado estrada Santigoso-
Cesures

453.61907 61.480,00

Remate do camiño do Cabo en 
Éntoma

454.61908 143.100,00

Acondicionamento de Tremiñá 1532.61909 120.310,00

Mellora camiño Soulecín-
Santigoso

454.61931 48.230,00

Remate R/ Elena Quiroga, 
marxe dereita

1532.61932 42.400,00

R/ San Martiño en Viloira 1532.61933 26.016,00
Depósito augas Ferradal 161. 62301 37.100,00

Vestiario Campiño Viloira 342. 62204 14.840,00

Arranxo rúa Penaguillón 1532.61934 13.250,00
Arranxo e sinalización ruta de 
sendeirismo

432.61935 32.648,00

Arranxo das piscinas ao aire 
libre

342.63203 221.472,00

TOTAL 933.838,00
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O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario, dado que 
non existía crédito dotado con anterioridade, debendo ser creadas ao 
efecto.

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 
FINANCIAMENT
O

1532 61902 Mellora asfaltado urbanización Cerámica e 
Huertas

25.652,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61903 Mellora R/ Florencio Delgado Gurriarán e 
Virxe da Barxa

84.270,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61904 Asfaltado R/ Santa Rita 12.190,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61905 Mellora insfraestruturas R/ Cabalagueiros 50.880,00 RECURSOS 
PROPIOS

453 61907 Asfaltado estrada Santigoso-Cesures 61.480,00 RECURSOS 
PROPIOS

454 61908 Remate do camiño do Cabo en Éntoma 143.100,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61909 Acondicionamento de Tremiñá 120.310,00 RECURSOS 
PROPIOS

454 61931 Mellora camiño Soulecín-Santigoso 48.230,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61932 Remate R/ Elena Quiroga, marxe dereita 42.400,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61933 R/ San Martiño en Viloira 26.016,00 RECURSOS 
PROPIOS

161 62301 Depósito augas Ferradal 37.100,00 RECURSOS 
PROPIOS

342 62204 Vestiario Campiño Viloira 14.840,00 RECURSOS 
PROPIOS

1532 61934 Arranxo rúa Penaguillón 13.250,00 RECURSOS 
PROPIOS

432 61935 Arranxo e sinalización ruta de sendeirismo 32.648,00 RECURSOS 
PROPIOS
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TERCEIRO.- Dispoñer a publicación do presente acordo no taboleiro 
de edictos electrónico do Concello e no Boletín Oficial da provincia, 
conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se 
transcorrido o prazo de exposición ao público, expresado no artigo 
169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se 
presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese 
elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun 
mes para resolvelas.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Moción de carácter político presentada polo concelleiro do GRUPO 
MIXTO José Jesús Vilasánchez Feijóo, sobre a reactivación da 
asistencia sanitaria (expediente 2020 SEC000000318).

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

"Exposición de motivos:
Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema sanitario. 
Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as repercusión dos 11 anos de 
recortes aos que someteu o PP ao sistema sanitario.
A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, 
cunha Atención Primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que 
permita responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal 
sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención 
que precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as 
emerxencias sanitarias cando xurdan.
Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a asistencia 
presencial, o peche de consultorios nalgúns centros de saúde e PACs, restrinxir 
consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais.
A decisión que tomou o Sergas foi que a atención se centraran preferentemente na 
consulta telefónica, isto está ocasionando moitas dificultadas tanto as profesionais 
para poder prestar a asistencia sanitaria como no acceso da poboación á mesma.
Á situación de sobrecarga de traballo que padecían as profesionais da Atención 
Primaria previa ao coronavirus fóronlle engadindo tarefas de diagnóstico, 
seguimento, illamento, por coronavirus e funcións de rastrexo.

342 63203 Arranxo das piscinas ao aire libre 221.472,00 RECURSOS 
PROPIOS

TOTAL ALTAS 933.838,00
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Unha sobrecarga da atención telefónica e da carga burocrática: teléfonos 
colapsados, o persoal administrativo, os e as celadores ao límite, soportando unha 
presión tremenda, sendo imposíbel xestionar tanta chamada como a que se 
produce.
As consecuencias son desastrosas, escasísimos profesionais, que están ao límite, 
cun esgotamento físico e mental insoportábel, listas de espera de semanas, incluso 
para unha consulta telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas 
hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de 
pediatría con moitas demoras) persoas facendo cola á intemperie para acceder aos 
centros.
As demoras para acceder ás prestacións hospitalarias (consultas, probas 
diagnósticas, intervencións cirúrxicas) que xa eran tremendamente altas, non fan 
máis que aumentar; seguen sen publicarse as listas de espera que tiñan que terse 
feito públicas no mes de xullo.
Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estean acudindo á sanidade 
privada, diante da falta de resposta na sanidade pública, e desprotección da 
poboación con menos recursos.
A resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as 
restricións de acceso á asistencia ao sistema público, porque supón un claro risco 
para a saúde da poboación. Esta situación pode levarnos a un problema de saúde 
colectiva, de cronificación de patoloxías, de atención tardía...
Asumimos que o argumento para a potenciación da atención telefónica na vez da 
presencial está no intento de protexer a poboación da propagación dos contaxios 
desde as salas de espera e as consultas; asumimos que tamén é un intento de 
protexer á dotación sanitaria , e tamén sabemos que a día 22 de outubro de 2020 o 
numero de casos acumulados de profesionais sanitarios contaxiados era de 602 
médicos/as, 1017 enfermeiras/os, 633 técnicos en coidados auxiliares de 
enfermaría, 103 profesionais sanitarios de grupos non especificados, 313 
celadores/as,  268 traballadores non sanitarios que traballan na sanidade pública: 
un total de 2936 persoas e que vai en aumento cada día Mais pese a todo, é preciso 
desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal, 
máis información e máis accesibilidade, É preciso dar resposta ás demandas de 
atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das patoloxías.

Por todo iso

Instamos á Xunta a:
1.- Co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos para garantir unha 
atención sanitaria digna á poboación, realizar de inmediato todas as accións 
necesarias para activar a atención presencial en Atención Primaria e dar resposta ás 
demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das patoloxías, e 
rematar coas listas de espera neste nivel asistencial,
Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para 
toda a Atención Primaria.
2.- Aumentar nos centros de saúde o número de profesionais que sexa preciso para 
permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial, así como incorporar 
as categorías profesionais imprescindíbeis para formar equipos multidisciplinares e 
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prestar unha atención integral: psicólogas clínicas, terapeutas ocupacionais, 
logopedas, podólogos...
3.- Aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria até chegar ao 25% do 
orzamento sanitario, no inmediato 200 millóns de euros.
4.-Modificar o Decreto que regula as Areas e os Distritos Sanitarios para crear 
unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de decisión, 
orzamentaria e de recursos humanos.
5.- Publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en 
marcha un plan de choque para reducilas."
 
Di o señor alcalde que hai unha emenda transaccional do P.P. a moción 
presentada.

Concédeselle a palabra  á Sra. Aguado García, que dá lectura á emenda 
presentada, que literalmente di:
"Enmienda transaccional 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 BNG, Don Jesús Vilasánchez, sobre la reactivación de la 
asistencia sanitaria:
1.-Instar a la Xunta de Galicia a que siga desarrollando el Plan Gallego de 
Atención Primaria 2019-2021 y manteniendo su compromiso con la dotación de 
medios humanos y materiales a la red de Atención Primaria de Galicia."

Concédeselle a palabra ao sr. Vilasánchez Feijóo que intervén para rexeitar 
a emenda proposta explicando que a rexeita xa que existía un Plan de 
mellora da atención primaria que se realizou no ano 2007 ao 2011, que o 
P.P. parou e que ese Plan, entre outras cousas, prevía xa un incremento de 
profesionais que era de 309 médicos de familia, 65 pediatras e estaba 
pendentes de definir o resto de categorías e que o novo Plan de Atención 
Primaria ao que se refire a emenda, co obxecto de que se inste a que se siga 
desenvolvendo, propón 308 prazas en total para todos os profesionais e que 
el aparte de concelleiro de O Barco é delegado sindical da CIG e tamén 
delegado de prevención e que a CIG desmarcouse deste Plan porque 
considera claramente insuficiente esta dotación humana, polo que, coa 
mesma coherencia que a voceira do P.P. di que hai que ter,  el non pode 
aceptar a emenda.

Di a  Sra. Aguado García que o seu Grupo considera que o Plan Gallego de 
Atención Primaria é bo e debe de seguirse desenvolvendo, que o Plan foi 
aprobado e está xa en desenvolvemento, recollendo a dotación de recursos 
humanos de atención primaria e que no mes de agosto do ano 2019 
creáronse 20 prazas de médicos de familia e 45 novas prazas de enfermería 
en atención primaria e que ademais durante o 2019 incorporáronse 249 
médicos titulares de atención primaria e que en canto á atención presencial 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000350AC00Q7N3L5H5G3P2

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  29/11/2020

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  30/11/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/11/2020 08:18:32

DOCUMENTO: 20200217260

Fecha: 30/11/2020

Hora: 08:18



31

mantívose sempre pero que evidentemente con motivo da pandemia faise 
necesario que se estableza unha certa distancia entre as posibles persoas con 
sintomatoloxía Covid para non poñer en risco a outras persoas e que 
ademais hai outra circunstancia e é que o persoal de atención primaria tamén 
realizaba probas de PCR e que a pandemia fixo necesario reducir no posible 
o contacto físico e que esta é unha das medidas que se tomaron. 
Prosegue na súa quenda a voceira afirmando que se activou un plan de 
reactivación da asistencia en atención primaria, que o ritmo de execución 
deste plan depende de como sexa o avance da epidemia e que se está 
realizando con criterios clínicos establecidos polos profesionais de atención 
primaria e que entenden que a atención primaria é boa, que hai profesionais 
competentes e que tamén aceptan que ten dificultades pola ausencia de 
persoal substituto e que hai problemas pois a situación demográfica fai que 
haxa máis enfermos crónicos e envellecemento, aínda que se teñen tomadas 
bastantes medidas para mellorar a situación e así  afirma que que na OEP do 
2020, que sairá adiante antes de que remate o ano, hai unha oferta de 973 
prazas aínda que en realidade a Xunta quería que foran 3.500 e que se 
podería haber feito se o Goberno Central houbese levantado as limitacións. 
Remata dicindo a Sra. Aguado García que durante a pandemia reforzouse o 
persoal nas Areas Sanitarias e para a detención e seguimento domiciliario, 
que a situación é complicada e tamén mellorable, aínda que ao seu xuízo se 
está a traballar moito e ben.

Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de Sanidade, o Sr.  Saavedra 
Cantillana, quen di que a loita contra o coronavirus non debe ir en contra da 
saúde xeral da poboación, que a epidemia da covid19 está a facer dano a 
saúde da poboación, especialmente á máis vulnerable como son as persoas 
con enfermidades agudas, crónicas ou persoas maiores, que os recortes dos 
recursos dos últimos once anos e as precarias condicións de boa parte do 
persoal sanitario saturaron os centros, que co argumento de evitar o colapso 
dos hospitais suspendéronse consultas, probas diagnósticas e intervencións 
cirúrxicas, que se estima que en Galicia paralizáronse ó redor de 3.000 
intervencións cirúrxicas, unhas 600.000 consultas e unhas 20.000 probas 
diagnósticas, que ao mesmo tempo pecháronse centros de saúde limitándose 
o acceso aos mesmos, substituíndo as consultas presenciais polas telefónicas 
e en moitas das veces foi esa vía a única posibilidade de contactar coa 
poboación con demoras ás veces de máis de 15 días. Afirma o concelleiro 
que se reduciu o aforo das salas de espera obrigando aos pacientes a facer 
cola fóra dos centros para recibir atención, que a nova onda de contaxios 
mantén semiparalizada a actividade hospitalaria novamente polo que as 
listas de espera seguen a crecer de xeito exponencial, manténdoas ocultas 
polo Sergas para evitar que a poboación coñeza a gravidade da situación. Di 
que a repercusión desta falta de asistencia para a morbilidade e a 
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mortalidade da poboación son imposibles de calcular polo de agora, que o 
incremento da mortalidade respecto a anos anteriores en Galicia, aínda que 
difícil de coñecer pola ausencia de información, estímase que podería ser 
dun 40% debido a enfermidades non relacionadas co Covid, que o malestar 
social e profesional é cada vez máis elevado, que o sistema sanitario público 
comeza a sufrir un profundo deterioro crecendo a utilización do sector 
privado polos sectores máis potentes do mesmo xeito que medran os seguros 
sanitarios, que está en xogo o noso sistema de saúde público, universal, 
accesible e equitativo, que se está rompendo a igualdade, a accesibilidade ao 
sistema, a universalidade e que a xestión telemática é un exemplo máis deste 
problema. Di o concelleiro que para o PSdeG a atención primaria é o feito 
fundamental do sistema, que por iso enténdese a necesidade clara de 
reformular o sistema asistencial, que se debe superar a realidade médico 
centrista ao sistema, dotando de verdadeiros equipos con profesionais de 
distintas ramas e co recoñecemento e a capacitación e a función necesaria, 
que soamente aceptan a implementación do servizo telemático como 
instrumento de apoio ou de axuda pero non como elemento definitorio do 
sistema e que a atención sanitaria debe de ser presencial especialmente no 
eido da atención primaria. Di que o PSdeG está traballando no Parlamento e 
nas Deputacións esixindo transparencia e elevando propostas, como iniciar 
campañas informativas, unificar criterios de acción en las áreas sanitarias, 
que dende o Parlamento Galego o seu partido insta á Xunta de Galicia a 
apoiar con claridade a decisión de declarar o estado de alarma por parte do 
Goberno do estado, na mesma liña que a maioría das Comunidades 
autónomas de España e realizar as decisións sobre restricións que lle 
corresponde no marco definido para combater contra a expansión da 
pandemia en Galicia ó tempo que ofrece lealdade ao goberno da Xunta 
sobre a xestión da mesma, que propón contratar de xeito extraordinario 
dadas as circunstancias a todos os profesionais que se teña acceso a 
contratar polo Sergas, para poder auxiliar as labores de asistencia de 
atención primaria, que denuncia que a redución de atención primaria a unha 
asistencia telefónica con escasísimo incremento de persoal está provocando 
graves problemas de asistencia pola saturación e sobrecarga asistencial dos 
profesionais e que todo iso provoca que exista resposta insuficiente como na 
campaña da gripe. Di que no ámbito socio sanitario non se deben de 
esquecer as residencias de maiores, onde se concentra a maior parte da 
mortalidade dada a graves deficiencias das mesmas, que a pandemia 
evidenciou déficits e se deben de fortalecer estes centros. Ademáis engade o 
Sr.  Saavedra Cantillana, que aínda que logo dos acordos entre a FEGAMP e 
a Xunta de Galicia mellorou a comunicación e a información cos Concellos, 
esixen dar participación aos Concellos e aos representantes das poboacións 
na loita contra o Covid nas Áreas Sanitarias desenvolvendo a participación 
social na Sanidade poñendo en marcha o Consello de Saúde de Galicia, o 
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Consello de Saúde de Área e o Consello de Saúde de Distrito. Remata 
dicindo o concelleiro que nos mesmos termos exprésase a moción 
presentada polo concelleiro do BNG polo que o seu Grupo acorda dar o seu 
voto positivo. 

Di o Sr. Vilasánchez Feijóo que quería facer unha aclaración, que cando se 
refire a incrementos de médicos cando se fai referencia a incorporación de 
médicos titulares non se trata  dun incremento real de médicos se non que se 
trata de médicos que aproban a oposición e lle cambian o contrato, polo  que  
non é real que se incorporaran 249 novos efectivos.

Di a Sra Aguado García que é unha mellora na situación desas persoas.

Di o Sr. Vilasánchez Feijóo que á poboación e ao covid vaille a dar igual, 
que o outro Plan que o PP non quixo incrementábaos non lle cambiaba o 
contrato a parte os incrementaba, que é un pouco a diferencia.    

Di o Sr.  Saavedra Cantillana que en relación á emenda transaccional, que si 
ben se traballou un Plan de Atención Primaria 2020-2021, co que un pode 
estar en acordo ou en desacordo, pero que é un proxecto que sacou o 
goberno da Xunta e que desexa que polo menos o cumpra, pero que en todo 
caso na Moción hai dous elementos que non entran en ningunha parte no 
Plan Galego 2020-2021 e é chegar ao 25% do orzamento e devolver á 
Atención Primaria a xerencia da Atención Primaria, a capacidade de poder 
xestionar os seus propios recursos porque iso está inmerso no que foi o 
desenvolvemento e o cambio da Lei de Sanidade e as Áreas, e que polo 
último que el escoitou vaise a reformar novamente a Lei de Sanidade pero 
fundamentalmente para poder xestionar os elementos da pandemia e sobre 
todo con moitas medidas de orde sancionador polo non cumprimento pero 
en ningunha parte fala de reforzar ou de facer un replanteamento a toda a 
Atención Primaria nos termos que a Moción expón, que é o que tamén 
defende o PSdeG. 

Rematado o debate, o Pleno, 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 en contra (dos concelleiros Aguado García, 
Crespo Díaz, Guitián Martínez, González Rodríguez e Melo García), adopta 
o seguinte acordo:

Instar á Xunta a:
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1.- Co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos para 
garantir unha atención sanitaria digna á poboación, realizar de 
inmediato todas as accións necesarias para activar a atención presencial 
en Atención Primaria e dar resposta ás demandas de atención pola 
COVID 19, mais tamén ao resto das patoloxías, e rematar coas listas de 
espera neste nivel asistencial,
Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de 
doentes para toda a Atención Primaria.
2.- Aumentar nos centros de saúde o número de profesionais que sexa 
preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención 
asistencial, así como incorporar as categorías profesionais 
imprescindíbeis para formar equipos multidisciplinares e prestar unha 
atención integral: psicólogas clínicas, terapeutas ocupacionais, 
logopedas, podólogos...
3.- Aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria até chegar 
ao 25% do orzamento sanitario, no inmediato 200 millóns de euros.
4.-Modificar o Decreto que regula as Areas e os Distritos Sanitarios 
para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con 
capacidade de decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
5.- Publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e 
poñer en marcha un plan de choque para reducilas.

Di o señor Alcalde que a seguinte Moción foi presentada polo Grupo 
Municipal del Partido Popular relativa aos orzamentos xerais do Estado 
2021.

Moción de carácter político presentada polo Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre os Orzamentos Xerais do Estado 2021

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, concédeselle a palabra á 
voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a Sra. Aguado García quen 
dá  lectura á Moción presentada, que literalmente di:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Generales del Estado 2021 presentados por el gobierno formado 
por PSOE y Unidas Podemos suponen una grave reducción en la partida destinada 
a nuestra Comunidad Autónoma. La inversión destinada a nuestra comunidad 
supone la menor inversión de los últimos 15 años. En los anteriores presupuestos la 
inversión por regiones en Galicia era de más del 9%, sin embargo, en los 
presupuestos del 2021 esta inversión se ve reducida hasta el 6,6%. Este porcentaje 
es muy inferior al 8% que el Gobierno central consideraba mínimo. Galicia ha 
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pasado de 936,8 millones en los anteriores presupuestos a 832,24 millones de 
euros, lo que supone una bajada de 11,16%. 
Si atendemos a la provincia de Ourense, en estos presupuestos nos encontramos 
con una grave reducción en la partida destinada a nuestra provincia. En los 
presupuestos del año 2018, y que están prorrogados hasta la fecha, la cantidad que 
nos correspondía era 414,72 millones de euros. En los presupuestos presentados 
para 2021 la cantidad consignada para nuestra provincia supone 123,48 millones de 
euros. Las inversiones destinadas a infraestructuras tan importantes en nuestra 
provincia, como son la A-56 y la A-76 se ven gravemente afectadas, al igual que en 
materia ferroviaria (ADIF-Alta velocidad), donde esperábamos que hubiese cierta 
bajada en la inversión debido a la finalización de las obras en curso, pero el 
descenso es mayúsculo, de los 410,2 millones de euros de 2018 hasta los 51,88 
millones de euros para 2021.
En lo que respecta a la comarca de Valdeorras, consideramos que se nos margina 
una vez más. Creemos que la cantidad destinada para el tramo de la A-76 que va 
desde A Veiga de Cascallá a O Barco es irrisoria. En los anteriores presupuestos, la 
cantidad destinada para este tramo era de 3 millones de euros mientras que en los 
presupuestos que pretenden aprobar para 2021 solo se consignan 100.000 euros. 
Una vez más frenan la realización de una infraestructura que supondría un eje 
vertebrador para el sur de Galicia. Si existiese voluntad política, este tramo podría 
ser licitado en 2021, sin embargo, la A-76 ha ido sufriendo retrasos en los 
diferentes trámites para poder llevar a cabo el proyecto.
En este aspecto relativo a las infraestructuras, y que afecta especialmente a nuestra 
comarca, nos hacemos eco del pensamiento y el malestar de la sociedad 
valdeorresa ante los retrasos y las promesas que nunca llegan respecto a la A-76. 
Este malestar se ha hecho público a través de manifestaciones públicas en prensa 
como la siguiente: 

“Los empresarios de Valdeorras reclaman reactivar infraestructuras
Ponen el foco en la A-76, de la que “no hay nada nuevo desde hace un año”
La presidenta de la Asociación de Empresarios de Valdeorras (AEVA), 
Araceli Fernández del Palacio, subrayó, en el transcurso de la asamblea 
celebrada el pasado viernes, que "lamentablemente, no hay nada nuevo que 
aportar respecto a lo dicho hace ahora un año en relación con el proyecto 
de autovía A-76, más allá de las declaraciones del diputado ourensano del 
PP y sus interpelaciones en la Comisión de Fomento del Congreso". En este 
sentido, reclama que se retome esta importante infraestructura para la 
comarca.”

Ya en la rueda de prensa que tuvo lugar el 2 de octubre y que dimos junto con 
nuestro diputado nacional Celso Delgado, este ponía de manifiesto el “mayúsculo 
desinterés del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para con esta 
autovía”. Se está “torpedeando y frenando en seco” cualquier actuación que 
suponga seguir adelante con este proyecto. Todos estos retrasos se vienen 
produciendo desde junio de 2018 y, por lo tanto, no tienen nada que ver con la 
situación actual de pandemia que estamos viviendo. Todas estas apreciaciones se 
han visto confirmadas en los Presupuestos Generales del Estado 2021.
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Por todo ello, EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR en este 
Concello propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos:

PROPUESTA DE ACUERDOS
1. Mostrar el rechazo de la Corporación Municipal de O Barco de Valdeorras 

ante la falta de consignación en los Presupuestos Generales del Estado 
2021 a proyectos tan importantes como la A-76.

2. Convocar la Comisión Especial de Contas del Ayuntamiento de O Barco 
para debatir entre todos los grupos municipales una serie de enmiendas que 
defiendan los intereses de nuestra comarca y que se ven afectados por los 
Presupuestos General del Estado 2021.

3. Dar traslado a los diferentes grupos políticos gallegos con representación 
en el Congreso de los Diputados para que defiendan las enmiendas 
acordadas en esa Comisión Especial de Contas."

Concédeselle a palabra ao concelleiro Sr. Vilasánchez Feijóo quen di que 
comparte con eles a preocupación pola A-76, que cualifica como 
escandaloso abandono a case desaparición do proxecto nos orzamentos e 
que o BNG de Valdeorras vai a presentar emendas para levar ao Congreso e 
que aparte da A-76 van a reclamar en Infraestruturas a cimentación axeitada 
da rehabilitación estrutural do firme da N-120, a mellora da seguridade 
tamén da N-120, a reapertura das estacións e que tamén se van a preocupar 
da calidade do auga. Di o concelleiro que o deputado Néstor Rego destaca 
que o investimento territorializado en Galicia é inferior ó do 2018, e é 
claramente insuficiente e que traballará para que supere os mil millóns de 
euros e incorporar actuacións necesarias especialmente na rede ferroviaria, 
aínda que son orzamentos inferiores aos do 2018, que o PP nese ano fixo un 
presuposto con máis orzamento pero que o problema foi que despois non os 
executou e que, por exemplo, presupostárase unha mellora no enlace da N-
120 coa Rúa e non se executou e que pese a compartir todas esas cousas 
dálle a sensación de que a Moción soamente ten a intención de meterse co 
Goberno e que lle parece relativamente ben pero que non é iso o que debe 
ser a Moción polo que se van a abster, que a comparten pero non cren que 
teñan unhas intencións claras niso.     

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que non comparte a Moción, que no último 
Pleno o Alcalde falaba de mocións campanario que aparecen dende o aire e 
que lle dá a sensación de que esta é unha moción do Campanile de Florencia 
e que ademais nela se minte, os datos non son correctos, que segundo os 
datos de La Voz de Galicia, que segundo o concelleiro non é un periódico 
proclive ao goberno actual, cando fala dos investimentos do Estado en 
Galicia para o orzamento 2021, Galicia si que baixa con respecto ao ano 
anterior un 11,2% e os investimentos quédanse en 832 millóns que isto 
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representa 308€ por habitante, que Cataluña, que se escandaliza La Voz de 
Galicia, sobe un 48,1% ata 1999 millóns  pero o investimento por habitante 
é de 264€  e Andalucía, a quen se lle asigna 2.146 millóns en investimentos 
o que supón un incremento respecto dos anteriores nun 45,2% 
correspóndelle por habitante 256€, é dicir, Cataluña e Andalucía teñen uns 
40€ por habitante menos en comparación con Galicia. Di que Galicia 
representa en investimentos do Estado, si se executan, a sexta Comunidade, 
que hai que ter en conta que en España hai 17 Comunidades Autónomas e 
que o descenso do 11,2% é debido a que se acaban as obras do AVE, unha 
infraestrutura que levou moitos miles de millóns durante os últimos 15 anos 
e que así e todo hai unha parte moi importante dos investimentos na 
provincia de Ourense, que van neses 832 millóns, para rematar o chamado 
"bucle" que fai o AVE para entrar en Ourense e que os políticos de Ourense 
cidade están acostumados a chorar, ninguén nomea que, dende o ano 80, 
este é o primeiro ano que hai unhas máquinas traballando nunha estrada 
máis alá dos arranxos puntuais que se fan, nunha estrada que vai a 
comunicar e facilitar o tráfico da lousa en dous municipios, que é un 
investimento para resolver un problema que se leva loitando por el máis de 
20 anos e que este ano ten consignado 19 millóns de euros e que supón un 
orzamento total nos próximos anos para rematala de 62 millóns de euros, 
que cre que é un investimento moi importante. Di o voceiro que non ten 
ningún problema en apoiar a Moción sempre e cando os deputados do P.P. 
no Estado se comprometan a votar a favor e sempre que haxa 1€ máis nos 
investimentos que nos anteriores presupostos. En relación coa A-76 o  
concelleiro di que lle gustaría que a Presidenta de AEVA se puxera en 
contacto cos empresarios da Ribeira Sacra, que se opoñen a que a A-76 pase 
pola Ribeira Sacra, porque están optando ao turismo, a Patrimonio da 
Humanidade da UNESCO, e pensan que non lle convén que a A-76 pase por 
alí, que tamén hai políticos do P.P. que están en contra de que a A-76 pase 
por alí, co que é imposible ter un proxecto a medio prazo cando unha parte 
dos políticos da provincia de Ourense, que son maioritarios nas 
representacións institucionais, se opoñen e as presentacións que o deputado 
nacional Celso Delgado fai no Barco podería facelas cando gobernaban, 
puideron executar todas as consignacións que fixeron para a A-76 no Barco 
e na zona do Bierzo e non as executaron. Remata dicindo o Sr. García 
Yáñez que se hai compromiso por parte dos deputados do P.P. de votar a 
favor se hai 1€ máis nos orzamentos do Estado con respecto ao ano pasado 
nos investimentos para Galicia, el votaría a favor pero se non hai o 
compromiso el votará en contra. 

O sr. alcalde fai uso da palabra para dicir que o Partido Socialista vai votar 
en contra da Moción porque hai incongruencias, que evidentemente os 
números absolutos nunca din a verdade e que hai que ver os números 
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relativos e que efectivamente Galicia pasa de 936 millóns a 832 millóns de 
euros, que hai 100 millóns menos, pero que o ano pasado había 410 millóns 
para o AVE e este ano hai 51,8 millóns, e que a propia Moción di que 
"esperábamos que hubiese cierta bajada en la inversión debido a la 
finalización de las obras en curso, pero el descenso es mayúsculo", e iso non 
é así senón que por primeira vez un goberno ten 410 millóns de euros para 
obras do AVE e os executa, que esa é a diferencia pois lévanse moitos anos 
presupostando 500, 600, 700 ou 800 millóns de euros para o AVE e non se 
executaban máis que 50, 60 ou 80 millóns, que a cuestión non é presupostar 
senón que é executar despois, porque se logo non se executa é como se non 
se houbera presupostado. Di o Alcalde que efectivamente presupostan 51,8 
millóns de euros para a zona de Ourense, por iso diminúe 360 millóns o 
AVE pero que o montaxe total soamente son 100 millóns o que quere dicir 
que se meteron 260 millóns noutras partidas que non se contemplaban. Di 
que todo isto para o Concello do Barco é importantísimo, que se estivo 
loitando durante todos estes anos e que se vai a seguir loitando coa mesma 
intensidade, que a este Grupo de Goberno caracterízalle que sempre se 
opuxeron a calquera decisión que fora lesiva para os intereses da Comarca, 
gobernara quen gobernara, aínda que fora o Partido Socialista, o que non 
pode dicir o P.P. que cando goberna o Partido Socialista presenta mocións e 
quere que todo se execute no mesmo momento e cando goberna o P.P. deixa 
de protestar, de presentar mocións e asume todo o que lle di. Remata 
dicindo o señor alcalde que se van a opoñer á Moción porque non aporta 
nada.

Concédeselle a palabra á Sra. Aguado García que en relación ao dito polo Sr 
Vilasánchez Feijóo que non é a primeira vez que di que o que ela di lle 
parece correcto pero que como o di ela non está de acordo e que esa postura 
lle produce perplexidade, que o  Sr Vilasánchez Feijóo presume as súas 
intencións e nunca lle pregunta cales son, que asume o seu voto pero que 
ante ela non ten credibilidade. Respecto da intervención do sr. García Yáñez 
a concelleira afirma que se lle fai difícil de contestar porque primeiro dixo 
unha cousa e despois outra e que ó final non sabe cal é o problema, que ó 
final o problema será o mesmo que a proposta a fai ela, que comezou 
dicindo que había datos erróneos e cre que non conten todos os datos que lle 
gustaría ao concelleiro pero os que ela mencionou son exactos, que tamén se 
queixaba que La Voz de Galicia non daba todos os datos que a el lle gustaría 
pero supón que iso non será culpa dela e que ao señor García Yáñez lle 
parece suficiente o  investimento que se fai para Galicia a ela lle parece ben 
pero que finalmente parece que son soamente os concelleiros do P.P. os que 
se quedan defendendo os intereses da Comarca e que tamén fala o 
concelleiro de Riada das mocións campanario e ela deduce que son mocións 
que veñen de fóra e que como xa dixo no anterior Pleno as Mocións que trae 
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son en defensa dos intereses de Valdeorras e non son mocións campanario. 
Di a voceira que tampouco vai asumir que se diga que eles asumen o que lle 
din dende arriba cando o alcalde fai pouco tempo nunha moción asumiu 
claramente os postulados do seu Partido, que ela non criticou ao Goberno, 
como di o señor alcalde, que soamente se limitou a expoñer o que non lle 
parece ben deses presupostos. Di a Sra. Aguado García, en relación coa A-
76, que a defenden pero non aproban a Moción e iso non o entende, porque 
a Moción redúcese a pedir que se siga traballando na A-76, non se pide nada 
máis, que si están de acordo en que hai que traballar pola A-76 a única 
solución que teñen é votar a favor e que se non o fan é que non están de 
acordo.

Toma a palabra o alcalde e di que a Comarca de Valdeorras, e especialmente 
O Barco, nestes momentos, sae en todos os reportaxes da prensa de Galicia 
como unha das poucas comarcas onde hai un investimento importante, 
figura expresamente nos PGE por primeira vez en non se sabe cantos anos, 
cunha cantidade de 22,8 millóns de euros e que nunca aparecera ese diñeiro 
nuns presupostos xerais do Estado para esta Comarca e que nos presupostos 
pódense poñer partidas pero que hai que saber si esas partidas se van a poder 
gastar ou non e que dos catro tramos que hai en proxecto da A76 ningún 
está en disposición de ser adxudicado nestes momentos, polo que se poden 
poñer dez millóns de euros en calquera deses tramos coa absoluta garantía 
que non se van a executar no ano 2021 e que o que hai que conseguir antes 
de que remate o ano 2021 é que algún deses tramos ou máis dun deles, estea 
rematado o proxecto de execución, que ese é o esforzo que hai que facer 
agora e que para iso non se necesitan partidas presupostarias porque están 
adxudicados e polo tanto xa teñen partida presupostaria, que ese escollo é o 
que hai que desatascar para que polo menos o tramo Toral-Requejo, que é o 
que máis avanzado vai e xa estivo en información pública, poida saír adiante 
xa que ten que volver a saír a información pública ese tramo por unhas 
modificacións que houbo que facer e que unha vez que se aprobe 
definitivamente o estudo despois hai que facer o proxecto construtivo e o 
ano 2021 é suficientemente largo para que todo iso puidera chegar ao final. 
Di que tamén no ano 2021 hai que axilizar o tramo A Veiga de Cascallá-O 
Barco que ese si saíu a información pública pero que despois decidiron que 
o acceso á zona do Marquesado se incluíra neste tramo e hai que volver a 
sacalo a información pública e unha vez aprobado o proxecto hai que facer o 
proxecto construtivo. Di que para esta Comarca nestes momentos hai 22,8 
millóns de euros máis 100.000€ da A-76 do tramo da Veiga de Cascallá, é 
dicir 23 millóns de euros que case somos nestes momentos a envexa de 
todos os alcaldes de Galicia, pois practicamente en ningún Concello hai 23 
millóns de euros de inverstimento nos presupostos xerais do Estado e que 
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hai que desfrutar do que temos, que si se quere facer política despois cada 
un está no seu dereito.

Di a Sra. Aguado García que para acabar o debate quere dicir que ao Pleno 
traen o problema da A-76, que están contentos con que se faga a 
circunvalación pero que a circunvalación arranxa un problema diferente que 
a A-76, que quedou claro que os concelleiros confórmanse coa situación 
pero que o seu Grupo non, que seguirán traballando polo que se necesita e 
que tamén quere constatar que xa fai meses que se daban conta da falta de 
vontade que había con este proxecto e que os presupostos veñen a 
corroborar que tiñan razón.

Di o señor Alcalde que no peor dos casos se non houbera vontade estaríase 
na mesma situación que a vontade que tivo en sete anos gobernando o P.P. e 
Mariano Rajoy, con Celso Delgado de deputado e ademais sendo presidente 
da Comisión de Obras Públicas e que xa se ve os tramos que se adxudicaron 
e que agora vai de lugar en lugar dando rodas de prensa e antes cando tiña a 
responsabilidade non as fixo. Remata dicindo o señor alcalde que está 
convencido de que a voceira do P.P. non ten razón pero que si a tivera el 
apoiaría a reivindicación.

Rematado o debate, o Pleno, en votación ordinaria, por cinco votos a favor 
(dos concelleiros Aguado García, Crespo Díaz, Guitián Martínez, González 
Rodríguez e Melo García), unha abstención (do concelleiro Vilasánchez 
Feijóo) e 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 
e García Yáñez), non aprobou a moción presentada.

Di o señor alcalde que hai unha última Moción urxente que foi presentada 
pola Alcaldía, relativa ao Expediente 5/2020 de modificación de crédito, e 
que obra en poder dos voceiros municipais, que tiña que terse tratado antes 
de comezar a parte da sesión dedicada ao control do goberno pero que como 
se rematou con posterioridade á presentación destas mocións entendeu, por 
erro, que se tiña que tratar logo das mocións políticas, e que, polo tanto, se 
debe de tratar agora, aínda que non se corresponda con esta parte da sesión, 
para poder adoptar o correspondente acordo, que urxe.

A moción denomínase: “Moción de urxencia da Alcaldía relativa ao 
expediente 5/2020 de modificación do orzamento do Concello de O 
Barco de Valdeorras mediante crédito extraordinario financiado con 
remanente de Tesourería para gastos xerais. Modificación do Plan 
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Estratéxico de Subvencións e Plan de Subvencións do Orzamento para 
2020. (Expediente 2020 ECO000000148)”.

Ratifícase a inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade dos 
concelleiros asistentes, en votación ordinaria. A moción copiada 
literalmente di:

"De conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais (ROF), e no art. 14.3 do Regulamento Orgánico municipal 
(ROM), sométese a consideración do Pleno a aprobación do presente expediente.
A urxencia da moción motívase no seguinte:
1º Porque de non tratar e resolver o asunto nesta sesión demoraríase innecesariamente ata a 
celebración da seguinte sesión plenaria e trátase de gastos que non poden demorarse a fin 
de colaborar mediante a actividade de fomento ao mantemento da  actividade económica e 
toda actividade relacionada directa ou indirectamente con ésta, dentro do ámbito de apoio 
ás familias, mantemento do emprego e da actividade empresarial e comercial da zona.
Considerando que o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes 
extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19 (BOE de 18 
de marzo de 2020) pon de manifesto a gravidade das consecuencias económicas da 
emerxencia sanitaria e implementa medidas para diminuir as súas consecuencias facendo 
fincapé na necesidade de manter a liquidez de familias, autónomos e empresas más 
directamente afectadas evitando que a situación de emerxencia coxuntural derive nunha 
crise de solvencia, estrutural. Así a exposición de motivos do Real Decreto-lei 8/2020, de 
17 de marzo indica:
“La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad 
inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de 
los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por diversos canales, atendiendo a la 
evolución temporal y geográfica del brote de COVID-19, pudiendo distinguirse algunos 
factores:
En primer lugar, una afección inicial concentrada en China, con impacto sobre las 
cadenas de valor global, procedente de la reducción de plantillas y la capacidad de 
producción en uno de los principales centros logísticos de carácter internacional, 
localizado en la provincia de Hubei, en China.
La extensión a otros países ha acentuado las dificultades en las cadenas de suministros y 
afectado también a la demanda de exportaciones, especialmente en el sector turístico, así 
como a las decisiones de inversión de los agentes en un entorno de elevada incertidumbre.
Más allá de la caída de demanda externa, las medidas de contención tienen un impacto 
directo sobre la demanda y la actividad económica doméstica. El cierre de los colegios, la 
suspensión de actos públicos, y la prohibición de vuelos u otros transportes tienen un 
impacto directo sobre la demanda, de nuevo principalmente en el sector de turismo y 
servicios conexos, transporte, educación y cultura.
El necesario refuerzo en las medidas de contención resulta en la disrupción temporal y 
generalizada de la actividad económica, acentuado en un contexto de alta volatilidad de 
los mercados financieros. Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia 
internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones 
temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las 
medidas de cuarentena y contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación 
conjunta de demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las 
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empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia 
y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar 
soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez 
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. La 
pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía 
española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En 
estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la 
actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que 
estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un 
impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y 
producción como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo y 
un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos.(…)
En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud 
pública, dentro del actual escenario de contención reforzada, coordinadas en el marco del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, junto con las 
adoptadas por otros países, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en 
particular sobre determinadas empresas y sectores de la economía española, así como 
sobre los ciudadanos de las zonas afectadas(…).
En el contexto actual, el presente real decreto-ley amplía las medidas ya tomadas con un 
paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a 
evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a 
la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.
En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple 
objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos 
vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento 
del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.
En efecto, más allá de las medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y familias 
afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que 
proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de 
favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores 
directamente afectados.
En las próximas semanas muchas empresas se van a enfrentar a importantes tensiones de 
liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes tanto de una menor demanda 
como de la interrupción de la producción, por ejemplo, por falta de suministros o por 
rescisión de determinados contratos. Se hace por tanto indispensable adoptar 
determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la salida del 
mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta situación transitoria y 
excepcional.(…)”
Entendendo que esta urxencia alcanza como non pode ser doutra maneira ao exercicio 
lexítimo de competencias dos Concellos que poidan axudar a paliar as consecuencias 
económicas e sociais derivadas da situación de emerxencia sanitaria na que nos atopamos e 
contribuír a superar a parálise económica derivada do COVID-19,  non podendo en 
consecuencia os citados gastos demorarse ata o exercicio seguinte e dado que non existe 
crédito no orzamento para as actuacións que se plantexan proponse a tramitación do 
presente expediente.
Para o caso de que se obteña a maioría precisa e se entenda que procede o debate do asunto, 
proponse adoptar o seguinte acordo:
De acordo co disposto na Exposición de Motivos da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeneral de Subvencións, desde a perspectiva administrativa, as subvencións son unha 
técnica de fomento de determinados comportamentos considerados de interese xeral e ata 
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un procedemento de colaboración entre a administración pública e os particulares para a 
xestión de actividades de interese xeral.
Pola súa banda o artigo 23.1 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, 
aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955 (RS), establece que as corporacións locais 
poderán conceder subvencións a entidades, organismos ou particulares cuxos servizos ou 
actividades complementen ou suplan os atribuídos á competencia local.
O desglose da modificación sería o seguinte:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Plan Promoción Económica 430. 48906 115.000,00
Total 115.000,00

Sendo necesario realizar gastos específicos para os que a consignación orzamentaria é 
insuficiente e dado que non é posible demorar os citados gastos sen prexuízo dos intereses 
xerais.
Visto que se fai necesario executar os mencionados gastos, debendo existir constancia 
fidedigna da dispoñibilidade dos recursos previstos para financialos, de conformidade co 
disposto no artigo 173.6 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
De conformidade coa normativa vixente, cando debera facerse algún gasto para o que non 
existe crédito ou sexa insuficiente a dotación prevista no Orzamento vixente, a Corporación 
poderá acordar un crédito extraordinaria ou un suplemento de crédito respectivamente. 
Estas modificacións de créditos poderán financiarse co Remanente Líquido de Tesourería 
dispoñible procedente do exercicio anterior, con novos ou maiores ingresos recadados sobre 
os totais previstos no Orzamento corrente, ou ben anulando ou minorando o crédito 
doutras partidas orzamentarias que se estimen reducibles sen prexudicar o funcionamento 
do respectivo servizo. Tamén poderán financiarse con recursos procedentes de operacións 
de crédito cando o destino do crédito sexa levar a cabo un investimento.
Visto o informe de intervención de 4  de novembro de 2020.
Dado que a modificación de crédito ten repercusións noutros documentos integrantes do 
Orzamento para 2020 e no Plan Estratéxico de Subvencións, proponse así mesmo a 
modificación dos mesmos co obxecto de que se adapten ao acordo proposto. 
Considerando suficiente motivada a tramitación do procedemento e co fin de contribuír a 
paliar os efectos da crise sanitaria, á vista do anterior  PROPOÑO AO PLENO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Expediente de modificación de crédito na modalidade de 
crédito extraordinario financiado integramente con remanente de tesourería para gastos 
xerais (concepto 87000) conforme o art. 177 del Real Decreto Lexislativo de 5 de Marzo 
polo que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 Reguladora das Facendas Locais 
(TRLRHL) e 37.1 del RD 500/90, segundo a proposta presentada cuxo detalle se transcribe:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Plan Promoción Económica 430. 48906 115.000,00
Total 115.000,00

Segundo.- Aprobar a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións para o período 
2020-2023 do Concello do Barco de Valdeorras engadindo a seguinte liña para o exercicio 
2020:

PARTIDA
ÁREA DE 
GASTO BENEFICIARIO MODALIDADE

IMPORTE 
ANUAL

OBXECTI
VOS
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……………… ……………. ......................... …………………
……………

…
..…………

………

430/48906

Administración 
Xeral de 
Comercio, 
turismo e 
pequenas e 
medianas 
empresas Persoas Físicas

transferencia/con
correncia 115.000,00 € 

Promoción 
económica

……….. …………. ………………. ................... ……………..
..................

...

     

TOTAL
            

478.330,85  € 

Terceiro.- Aprobar inicialmente a Modificación PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O 
ANO 2020 que acompaña aos Orzamentos para 2020 do Concello do Barco de Valdeorras 
de xeito que  queda redactado como segue:

PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O 
ANO 2020

170/46100
Medio 
ambiente Diputación   

Transferencia 
corrente 
convenio 
canceira

             
13.800,00 € 

231/48000
Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídicas e 
entidades 
sen ánimo de 
lucro F/G

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvencións 
emerxencia 
social, vítimas 
violencia, subv 
a familias e inst 
sen ánimo de 
lucro

             
52.593,00 € 

231/48900
Servizos 
sociais    

Atencións 
benéficas: 
fondo galego, 
pobo saharaui, 
becas libros

               
8.600,00 € 

241/45200
Fomento de 
emprego FEUGA   

Transferencias 
correntes a 
fundacións da 
Comunidade 
Autónoma 
(Fundación 
Empresa - 
Universidade 
Galega)

             
35.000,00 € 
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320/45000 educación

Proba 
selectividade
s   

Achega do 
Concello 
C.I.U.G. proba 
de selectividade

               
6.500,00 € 

320/48900 Educación Anpas   

Outras 
transferencias - 
subvencións  
Anpas

               
4.410,00 € 

330/48100 Culturais    

Premios e 
becas de 
Actividades 
Culturais e 
Festivais

               
7.500,00 € 

330/48900 Culturais    

Subvencións a 
entidades 
culturais

             
13.125,00 € 

330/48900 Culturais
Orfeón 
Valdeorrés F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención ao 
Orfeón 
Valdeorrés

               
4.200,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportivo 
Barco E/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club Deportivo 
Barco

             
25.200,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportivo  
ADAS E/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club Deportivo 
ADAS

             
15.000,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude

Club Arco 
Barco EÑ/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

subvención a 
Club Deportivo 
Arco Barco

               
5.000,00 € 

340/48900 Deportes e    Subvencións              
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Xuventude Clubes 
Deportivos

74.000,00 € 

414/46100 Medio Rural
Consorcio de 
augas   

Transferencia 
Diputación 
consorcio de 
aguas

             
15.000,00 € 

414/46100 Medio Rural Diputación   

Transferencia 
Diputación 
tratamento 
contra xeadas e 
mantemento de 
cunetas

               
1.000,00 € 

414/48900 Medio Rural
GDR 
Valdeorras F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega ao 
GDR 
Valdeorras

                    
50,00 € 

430/48906

Administraci
ón Xeral de 
Comercio, 
turismo e 
pequenas e 
medianas 
empresas

Subvencións 
plan promoción 
económica

115.000,00 
€ 

431/48900
Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídicas e 
entidades 
sen ánimo de 
lucro F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención ao 
Centro 
Comercial 
Aberto

             
50.100,00 € 

439/48900 Turismo INORDE F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

INORDE 
Xeodestino 12

             
15.929,70 € 

439/48900 Turismo

Asociación 
rutas do 
Viño F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 

Achega a 
Asociación 
Rutas do Viño

                  
400,00 € 
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Réxime 
Local

439/48901 Turismo

Asociación 
camiño de 
inverno F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega a 
AsociaciónCam
iño de Inverno

                  
700,00 € 

912/48900

Grupos 
políticos 
municipais

Órganos de 
Goberno H

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Asignación a 
grupos políticos 
municipais para 
gastos que non 
sexan de 
persoal ou de 
investimento

               
5.223,15 € 

941/48900
Administraci
óns Públicas

Eixo 
Atlántico

A/B/C/D/
E e H

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega 
Convenio 
"Eixo 
Atlántico" cota 
anual do 
Concello

             
10.000,00 € 

       

TOTAL
                       

478.330,85 € 

Cuarto.- Someter a información pública o expediente de conformidade co art. 177.2 en 
relación co art. 169 del TRLRFL. En caso de non presentarse reclamacións se considerará 
definitivamente aprobado."

Di o señor alcalde que, en resumo, proponse xerar un crédito extraordinario 
por importe de 115.000€, que van ir dedicados exclusivamente a fomento de 
emprego, facilitando ou propiciando que a xente compre e gaste no prazo de 
dous meses ou dous meses e medio en comercios do Barco e na restauración 
local, que son os sectores empresariais que peor o están pasando nestes 
momentos e que dende o Concello vaise a poñer esa cantidade que unida a 
outros 150.000€ que poñerán os cidadáns pois vai a significar un gasto de 
250.000€ no comercio local e que a aprobación desta Partida implica tamén 
a modificación do anexo de subvencións, e que todo isto someteríase a 
información pública, como sempre, no BOP e no taboleiro electrónico do 
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Concello e que para o caso de que non houbera ningunha suxestión durante 
o prazo de exposición quedaría aprobado.  

Concédeselle a palabra ao concelleiro delegado de Promoción Económica, 
Turismo, Comercio e Consumo, o Sr. Santos Martínez, quen fai uso dela e 
di que a Moción é de urxencia porque consideran que nestes tempos de 
incerteza polo menos hai que ter preparada a situación para tirar para adiante 
e porque así tamén o solicitaron os sectores implicados, que son o comercio 
e a hostalería, dous sectores que reciben todo o impacto de xeito directo, xa 
na primavera sufriron o confinamento e agora nestas últimas semanas as 
medidas sanitarias adoptadas, necesarias, pero moi restritivas para o sector 
do comercio e da hostalería, por iso cren que o Concello debe estar 
acompañando con medidas económicas porque o sector do comercio é 
importante no Barco e porque hai moitos postos de traballo neses sectores. 
Prosegue dicindo o concelleiro que estiveron mirando cales eran as 
posibilidades ou as opcións para aplicar e que ó final chegouse a conclusión 
que se presenta hoxe e que cren que reúne as mellores características, que do 
que se trata é de inxectar eses cen mil euros por parte do Concello mediante 
emisión de 5.000 tarxetas de 50€ cada unha e deses 50€ o Concello aporta o 
40%, é dicir 20€, e o usuario ou consumidor que adquira a tarxeta aporta os 
30€ restantes, polo que se vai a mobilizar un montante total de 250.000€ nos 
comercios e hostalaría locais, que lle parecía importante que o Concello 
aportara algo pero si por riba se consigue que se dinamice o circuíto 
comercial e os circuítos económicos na Vila pois moito mellor para os 
establecementos. Di o concelleiro que o procedemento vai ser unha tarxeta 
que todo cidadán terá a posibilidade de adquirir, primeiro terá que solicitala 
a través dun formulario web que estará dispoñible na páxina do Concello e 
se lle solicitarán unha serie de datos e despois se distribuirán as tarxetas a 
todos aqueles que abonen eses 30€, e que con esa tarxeta poderán facer uso 
dela en todos os establecementos que se adscriban a esta campaña, que nos 
primeiros dez días difundirase entre os establecementos comerciais a 
campaña para os que se queiran se sumen a ela e que unha vez que o usuario 
ten a tarxeta de 50€ pode gastala en calquera dos establecementos do Barco 
adheridos e solo neses. Di o señor Santos Martínez que con isto estase 
intentando inxectar eses cartos ao comercio local e ademais evitar que 
outras compras se fagan en localidades veciñas, que a parte das entidades 
empresariais utilizarase unha entidade financeira, que neste caso estase 
conversando con ABANCA, que é quen vai a permitir a dispoñibilidade 
desa tarxeta e que se distribuirá de forma individual para cada un dos 
solicitantes, en principio, unha tarxeta nada máis para cada solicitante, que 
tamén se pode contemplar nas bases reguladoras que se están 
confeccionando, que no caso de que non se distribúan todas as tarxetas 
algún poda repetir aínda que se espera vender todas na primeira fase. Di que 
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pensan que será un éxito porque lle parece interesante o desconto para que a 
xente se anime a mercalas, que o prazo de utilización destas tarxetas será 
entre dous ou tres meses, segundo lle conveñan aos propios 
establecementos, e unha vez que remate o prazo as tarxetas deixan de ser 
operativas, que no caso de que algunha tarxeta non se utilice ou non se gaste 
na súa totalidade pois eses cartos reverterán obrigatoriamente de novo ao 
Concello e que cre que esta modalidade é a mellor porque permite unha 
versatilidade no sentido de que as tarxetas se poden utilizar en todos os 
establecementos e pódese gastar calquera cantidade, dende 50€ de golpe ata 
os 2€ e que esta  virtude é moi importante para o sector da hostalería é que 
tamén é cómodo pois o procedemento de pago para o usuario é sinxelo 
como calquera outra tarxeta, e ademais aporta liquidez inmediata de tal 
maneira que con ese pase de tarxeta eses cartos os ingresa o establecemento 
nese momento. Continúa dicindo o concelleiro que estase traballando cos 
servizos de Intervención do Concello, con ABANCA e coas entidades 
empresariais para levar adiante este procedemento, que aínda que lle  
gustaría sacalo para a campaña de Nadal, como así llo piden AEVA e o 
Centro Comercial Aberto, no o pode asegurar porque é un tema moi 
complexo. Remata dicindo o señor Santos Martínez que dentro do prazo de 
utilización da tarxeta contemplarase que no caso de confinamento, peche de 
comercios e hostalería, prorrogarase a vixencia da tarxeta.   

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Mixto, o Sr. García Yáñez, 
quen fai uso dela para dicir que ten tres cuestións sobre este procedemento, 
que a primeira é quen vai poder usar a tarxeta, os cidadáns ou os 
empadroados.

Contéstalle o  Sr. Santos Martínez que é un debate que eles teñen, que de 
momento pensan que é mellor facelo aberto porque o comercio é o 
beneficiario en todo caso, e tamén que sería unha situación minoritaria.

Continúa no exercicio da palabra o Sr. García Yáñez quen pregunta se tería 
gastos a tarxeta e quen se faría cargo deses gastos e se no comercio local 
está incluído o ramo das perruquerías, que a el lle parece unha actividade 
moi importante e que pasou unha crise moi dura.

Di o señor Alcalde que no concello de Cangas sacaron os establecementos 
que se poden adherir polo código do IAE, que aquí estase aínda traballando 
nese procedemento pero que o que teñen claro é que os establecementos que 
non se van a beneficiar diso é a alimentación, porque estivo aberta sempre e 
vendeu e non tivo maiores problemas, que fóra da alimentación en principio 
incluiríanse todos os que son comercios, polo que nunca se pensou que as 
perruquerías fosen excluídas, máis aínda tendo en conta que agora teñen 
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maiores problemas porque teñen restricións de clientes polo que están 
traballando menos.

Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal del Partido Popular, a 
Sra. Aguado García, quen di que ao seu Grupo axudar ao comercio parécelle 
sempre ben e nestas circunstancias moi especialmente e que ademais lles 
parece ese un bo método e que polo que sabe este sistema ensaiouse en 
outras localidades e houbo un bo resultado polo que espera que tamén o dea 
aquí e que soamente quere facer unha pregunta, ó fío do que dixo o 
concelleiro delegado, relativa a reversión das contías non gastadas e se esa 
reversión ao Concello é proporcional. 

Fai uso da palabra o señor alcalde para dicir que ABANCA devolvería a 
parte do Concello dos 20€ que non se gastaron, que a outra cantidade é do 
dono.

Concédeselle a palabra ao Sr. Santos Martínez quen di que, con respecto ao 
que dixo o Sr. García Yáñez, en referencia  aos criterios para determinar os 
establecementos que se podan adherir a esta iniciativa, algúns concellos n 
optaron por incluír os establecementos que foron pechados ou que durante o 
estado de alarma se obrigou a pechalos e que todos eses tipos de 
establecementos serían beneficiarios.

Fai uso da palabra o señor alcalde para  dicir que quere deixar claro que se 
trata dun plan de axuda a comercios e a restauración, non un plan de axuda 
aos veciños para que poidan comprar cousas que antes non poderían 
comprar e que se intentará explicar ben aos veciños.

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 
crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado 
integramente con remanente de tesourería para gastos xerais (concepto 
87000) conforme o art. 177 del Real Decreto Lexislativo de 5 de Marzo 
polo que se aproba o texto refundido da Lei 39/88 Reguladora das 
Facendas Locais (TRLRHL) e 37.1 del RD 500/90, segundo a proposta 
presentada cuxo detalle se transcribe:

DENOMINACIÓN APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA ALTA

CONTÍA

Plan Promoción Económica 430. 48906 115.000,00
Total 115.000,00
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Segundo.- Aprobar a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións 
para o período 2020-2023 do Concello do Barco de Valdeorras 
engadindo a seguinte liña para o exercicio 2020:

PARTIDA
ÁREA DE 
GASTO BENEFICIARIO MODALIDADE

IMPORTE 
ANUAL

OBXECTI
VOS

……………… ……………. ......................... …………………
……………

…
..…………

………

430/48906

Administración 
Xeral de 
Comercio, 
turismo e 
pequenas e 
medianas 
empresas Persoas Físicas

transferencia/con
correncia 115.000,00 € 

Promoción 
económica

……….. …………. ………………. ................... ……………..
..................

...

     

TOTAL
            

478.330,85  € 

Terceiro.- Aprobar inicialmente a Modificación PLAN DE 
SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2020 que acompaña aos Orzamentos 
para 2020 do Concello do Barco de Valdeorras de xeito que  queda 
redactado como segue:

PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O 
ANO 2020

170/46100
Medio 
ambiente Diputación   

Transferencia 
corrente 
convenio 
canceira

             
13.800,00 € 

231/48000
Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídicas e 
entidades 
sen ánimo de 
lucro F/G

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvencións 
emerxencia 
social, vítimas 
violencia, subv 
a familias e inst 
sen ánimo de 
lucro

             
52.593,00 € 

231/48900
Servizos 
sociais    

Atencións 
benéficas: 
fondo galego, 
pobo saharaui, 

               
8.600,00 € 
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becas libros

241/45200
Fomento de 
emprego FEUGA   

Transferencias 
correntes a 
fundacións da 
Comunidade 
Autónoma 
(Fundación 
Empresa - 
Universidade 
Galega)

             
35.000,00 € 

320/45000 educación

Proba 
selectividade
s   

Achega do 
Concello 
C.I.U.G. proba 
de selectividade

               
6.500,00 € 

320/48900 Educación Anpas   

Outras 
transferencias - 
subvencións  
Anpas

               
4.410,00 € 

330/48100 Culturais    

Premios e 
becas de 
Actividades 
Culturais e 
Festivais

               
7.500,00 € 

330/48900 Culturais    

Subvencións a 
entidades 
culturais

             
13.125,00 € 

330/48900 Culturais
Orfeón 
Valdeorrés F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención ao 
Orfeón 
Valdeorrés

               
4.200,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportivo 
Barco E/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club Deportivo 
Barco

             
25.200,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude

Clud 
Deportivo  
ADAS E/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención a 
Club Deportivo 
ADAS

             
15.000,00 € 
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340/48900
Deportes e 
Xuventude

Club Arco 
Barco EÑ/F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

subvención a 
Club Deportivo 
Arco Barco

               
5.000,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude    

Subvencións 
Clubes 
Deportivos

             
74.000,00 € 

414/46100 Medio Rural
Consorcio de 
augas   

Transferencia 
Diputación 
consorcio de 
aguas

             
15.000,00 € 

414/46100 Medio Rural Diputación   

Transferencia 
Diputación 
tratamento 
contra xeadas e 
mantemento de 
cunetas

               
1.000,00 € 

414/48900 Medio Rural
GDR 
Valdeorras F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega ao 
GDR 
Valdeorras

                    
50,00 € 

430/48906

Administraci
ón Xeral de 
Comercio, 
turismo e 
pequenas e 
medianas 
empresas

Subvencións 
plan promoción 
económica

115.000,00 
€ 

431/48900
Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídicas e 
entidades 
sen ánimo de 
lucro F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Subvención ao 
Centro 
Comercial 
Aberto

             
50.100,00 € 

439/48900 Turismo INORDE F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 

INORDE 
Xeodestino 12

             
15.929,70 € 
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Bases de 
Réxime 
Local

439/48900 Turismo

Asociación 
rutas do 
Viño F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega a 
Asociación 
Rutas do Viño

                  
400,00 € 

439/48901 Turismo

Asociación 
camiño de 
inverno F

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega a 
AsociaciónCam
iño de Inverno

                  
700,00 € 

912/48900

Grupos 
políticos 
municipais

Órganos de 
Goberno H

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Asignación a 
grupos políticos 
municipais para 
gastos que non 
sexan de 
persoal ou de 
investimento

               
5.223,15 € 

941/48900
Administraci
óns Públicas

Eixo 
Atlántico

A/B/C/D/
E e H

Artigo 
25.2l) da 
Lei 7/1985 
do 2 de 
abril 
Regulador
a das 
Bases de 
Réxime 
Local

Achega 
Convenio 
"Eixo 
Atlántico" cota 
anual do 
Concello

             
10.000,00 € 

       

TOTAL
                       

478.330,85 € 

Cuarto.- Someter a información pública o expediente de conformidade 
co art. 177.2 en relación co art. 169 del TRLRFL. En caso de non 
presentarse reclamacións se considerará definitivamente aprobado.

2º Dación de conta dos decretos da Alcaldía dende o número 1041 a 
1387 do ano 2020.
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A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 1041 a 1387 do ano 2020. 

2º Dación de conta das resolucións contrarias a reparos formulados:
Resolucións números 1108, 1109, 1122, 1158, 1198, 1210, 1211, 1230, 
1231, 1232, 1277,1283, 1366 e 1386 do ano 2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía contrarias a 
reparos formulados. Resolucións números 1108, 1109, 1122, 1158, 1198, 
1210, 1211, 1230, 1231, 1232, 1277,1283, 1366 e 1386 do ano 2020

3º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local do 28 de 
agosto de 2020, 4, 11, 18 e 25 de setembro de 2020 e 9, 16 e 22 de 
outubro de 2020.

A Presidencia dá conta das actas das sesións da Xunta de Goberno Local de 
datas 28 de agosto de 2020, 4, 11, 18 e 25 de setembro de 2020 e 9, 16 e 22 
de outubro de 2020. 

5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor Vilasánchez Feijóo quen, unha vez concedida, di que 
entre os días 5 e 6 do mes pasado produciuse un verquido de procedencia 
descoñecida contaminando a auga do arroio Mariñán, dando unha cor gris e 
un forte cheiro químico e que se avisou á Garda Civil, Seprona e Policía 
Local, e pregunta si se determinou a orixe do verquido e a composición do 
mesmo.

Contéstalle o señor alcalde que os axentes do Seprona tomaron analíticas e 
que ata onde el sabe simplemente é un proceso natural, que non sería 
competencia municipal senón que sería de Seprona ou da Confederación, 
que el entende que é o proceso natural da fermentación do viño e os 
produtos químicos.

Segue no uso da palabra o señor Vilasánchez Feijóo e di que no tramo final 
do arroio Mariñán, á altura do Campo de Fútbol, hai unha ponte que 
presenta unha ausencia de varanda nun dos seus lados, no lado dereito, e que 
para evitar a caída da poboación solicita que se poña a varanda.
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Di o señor Alcalde que efectivamente falta e que non se puxo nunca porque 
a rúa Arroio Mariñán era de dobre sentido, polo tanto os coches baixaban 
por aí, tamén os camións e xiraban polo que ao poñer aí unha varanda non 
podían xirar e ó final ían a pegar con ela e romper. Di que agora como esa 
rúa soamente é de subida poderíase valorar volvela a poñer, pois a varanda 
xa non lle estorbaría.

Di o  señor Vilasánchez Feijóo que a última pregunta esta relacionada co 
PEPRI e coa Praza das Airas e pregunta se vai a aproveitar este momento 
para dotala de mobiliario urbano ou facer dela un lugar de ocio e 
esparexemento para a cidadanía.

Di o señor Alcalde que na Praza das Airas o Concello ten dous obxectivos, 
que por unha banda hai un solar onde se chegara a un acordo co propietario 
para construír un edificio con polo menos tres plantas de garaxes para dotar 
de aparcadoiros a todos os residentes, deixando a parte de atrás, o 
denominado Forno da Enriqueta, que sería suficiente para os que foran nun 
momento determinado a esa zona, pois loxicamente non ten moito sentido 
que se arranxe a Praza para convertela nun aparcamento. Di que para o caso  
de non prosperar esta vía sería segundo obxectivo pensar na expropiación 
dos terreos, que o PEPRI está para a ampliación do aparcadoiro que hai no 
Forno da Enriqueta, pero que esa será unha obra que haberá que planificar 
para o ano que ven, para facer un aparcadoiro máis grande e deixar a Praza 
das Airas como un espazo de esparexemento.
  
Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 21:05 
horas do día indicado no encabezamento, estendéndose a presente acta do 
que eu, como secretario, dou fe.

Pola Secretaría  O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez
Adxunto á Secretaría
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