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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 14 DE XANEIRO DE 2021

 
Na Casa Consistorial do Concello do Barco de  Valdeorras, sendo as 19:05 
horas do 14 de xaneiro de 2021, 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, 
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

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

Non asiste o concelleiro D. Antonio Melo García, sen que conste 
xustificación da ausencia ante a Secretaría municipal, aínda que se 
xustificou a non asistencia de forma verbal pola Presidencia.

Asiste como secretario D. Jesús Tallón García, adxunto a Secretaría, no 
exercicio da totalidade das funcións da Secretaría (artigo 15.3 do Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional) 
e está presente a interventora da Corporación, Dona Eva Rodríguez 
Fernández.
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Declarado aberto o acto polo señor alcalde-presidente, antes do estudo dos 
asuntos incluídos na orde do día, pide que conste en acta o sentir da 
Corporación polo pasamento do irmán do ex concelleiro Eduardo Gómez 
Vidal, que estivo neste Concello durante moitos anos, e que se lle de 
traslado á familia.  

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

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada en data 3 de 
decembro de 2020.

Pregunta o señor alcalde se hai algunha observación que facer á acta da 
sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 3 de decembro 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 dezaseis concelleiros 
asistentes na sesión.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de conta do escrito remitido pola Delegación Provincial de 
Estatística comunicando a cifra para este municipio que se elevará ao 
Goberno aos efectos de aprobación da cifra oficial de poboación 
resultante da revisión do padrón a 1 de xaneiro do 2020. Expediente 
2020 EST000000120.

Dáse conta pola alcaldía-presidencia da cifra de poboación deste Municipio 
referida a 1 de xaneiro de 2020, elevada polo I.N.E. ao Goberno, e que 
ascende a  13.431 habitantes.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, o
Sr. Alonso Araujo, quen fai uso dela para dicir que lle pediu uns datos á 
funcionaria que leva o tema do padrón e que lle gustaría dar eses datos para 
que se teñan en conta e que segundo a pirámide de idades no Concello do 
Barco o tramo de idade no que máis habitantes hai agora mesmo censados é 
en homes de 50 a 54 anos e en mulleres de 55 a 59 anos, que é curioso 
porque é o tramo de idade do denominado baby boom. Di o concelleiro que 
tamén quere sinalar que ata o ano 2009 o Concello estivo medrando ata 
chegar a 14.213 e dende o ano 2009 foi descendendo paulatinamente ata 
este ano que volve a repuntar un pouco segundo os datos e que hai 13.455 
habitantes censados.  
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2º Dación de conta dos decretos da Alcaldía dende o número 1520 ata o
número 1673 do ano 2020

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende o 
número 1520 ata o número 1673 do ano 2020.

3º Dación de conta dos decretos contrarios a reparos formulados: 
decretos números 1521, 1542, 1543, 1559, 1590, 1594, 1618, 1619, 1622, 
1631, 1645, 1650, 1654, 1657, 1659, 1661, 1665, 1666, 1667 e 1670 do ano 
2020.

A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía contrarias a 
reparos formulados. Resolucións números 1521, 1542, 1543, 1559, 1590, 
1594, 1618, 1619, 1622, 1631, 1645, 1650, 1654, 1657, 1659, 1661, 1665, 
1666, 1667 e 1670 do ano 2020.

4º Dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local de 26 de 
novembro de 2020 e 4 de decembro de 2020.

A Presidencia dá conta das actas das sesións da Xunta de Goberno Local de 
datas 26 de novembro de 2020 e 4 de decembro de 2020.

Pide a palabra o Sr. García Yáñez para dicir que el non tivo acceso aos 
decretos con reparos que veñen no punto 3º.

Di o señor alcalde que o día de hoxe non se podía acceder porque houbo un 
problema coa sinatura dixital e que agora mesmo está o informático 
intentando resolvelo, porque mañá hai que asinar determinada 
documentación que hai que remitir e que, como di, quería asinala e remitila 
mañá e que se debe a un fallo que houbo dende a Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, que é a que ten que validar todas esas cuestións, que 
espera que os decretos dos que fala o sr. García Yáñez os poida ver máis 
tarde.         

Di o Sr. García Yáñez que quere ver os decretos para saber a que facturas 
fan referencia.

Di o señor Alcalde que, en xeral, veñen a ser polos temas de sempre, 
cuestións de persoal ou cuestións de facturas.
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5º Rogos e preguntas

Pide a palabra o Sr. Vilasánchez Feijóo quen, unha vez concedida, di que  
entende que a Covid rompeu todas as previsións,  pero quería saber como se 
atopa o cumprimento normativo ao inventario do patrimonio do Concello ao 
que se comprometeran o remate do ano pasado, o estudo arqueolóxico do 
Porto da Barca e o transporte no rural, asunto que lle importa moito sobre o 
que o Concello publicara en prensa, en xaneiro de 2020, que se ía a poñer un 
medio de transporte.

Contéstalle o señor alcalde dicindo que despois do Pleno no que se 
comprometera a facer o inventario se tivo unha reunión cunha empresa de 
Santiago que se dedica a eses temas, que foi sobre o mes de febreiro e 
despois veu o da Covid e que espera retomar o tema agora, porque quere 
manter ese compromiso, en relación co estudo arqueolóxico, estanse 
preparando memorias para que cando se teña a liquidación ver si hai 
remanente e se pode utilizar e que o outro día falou coa enxeñeira e co 
arquitecto para retomar o un proxecto que fixera no seu día o arquitecto 
municipal sobre esa zona, que polo tanto iso segue en pé e que cando estea 
todo feito se levará á Comisión de Obras. No relativo ao medio de 
transporte no rural o alcalde di que estiveron traballando coa Consellería 
para que ningunha das aldeas deste Concello quedara sen transporte a 
demanda e que cre que a día de hoxe todas as aldeas teñen transporte a 
demanda, que agora hai dúas clases de transportes, un é o transporte escolar, 
que ó pasar a xente o pode parar e utilizar e os días que non hai transporte 
escolar existe o transporte a demanda no que a xente chama a un teléfono 
para pedir que a suban e a baixen ao Barco. Di que ata agora non ten 
queixas de ningún dos pobos de que carezan dese servizo, que aínda así en 
cando se teña algunha queixa se tomaran as medidas ou se propoñerá algún 
tipo de solución incluso municipal.    

Pide a palabra o Sr. García Yáñez quen, unha vez concedida, di que o outro 
día lle preguntaron sobre o arranxo da rúa Villabril en Viloira, debaixo da 
casa de Outeiro, e lle preguntaron por que aí non se continuou a beirarrúa 
que vai dende a casa denominada de jorovitas, ata a denominada casa de 
Outeiro.

Responde o alcalde que cre que esa obra foi importantísima para esa zona e 
para o tránsito e que se acometeu gracias á xenerosidade de dous veciños 
que deixaron ocupar os seus terreos, que hai que darlle outra volta no que 
respecta á urbanización pero que hai que ser conscientes de que nestes 
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momentos en Viloira se están a acometer ou acometeron as obras da rúa 
Igrexa, da rúa San Martiño e o remate da rúa Elena Quiroga marxe dereita 
con cargo aos orzamentos do ano pasado e que con cargo aos de este ano se 
inclúe a rúa Cimadevila 1ª fase e que lle parece ben a idea e que se vai a 
buscar algunha solución que habilite un espazo físico para que pasen os 
peóns, que non se poden concentrar alí todas as actuacións do Concello pero 
que se intentará dar unha solución a ese problema.

Segue no uso da palabra o señor García Yáñez quen di que nestes días de 
tanto friaxe se fixou, e descoñece se teñen constancia os servizos 
municipais, que hai dúas persoas durmindo pola noite nas escaleiras dos 
antigos xulgados e que lle dixeron doutra persoa máis que durmía nas 
antigas casas de Cedie, detrás da capela, e quere saber se o Concello lles 
ofreceu acollelos nestes días de friaxe, como fan moitos Concellos.

Di o señor alcalde que ningún departamento lle trasladou esa problemática 
pero que mañá se interesará polo problema.

Pregunta o señor García Yáñez como se atopa o anteproxecto de 
orzamentos.

O señor alcalde que contesta que o día 2 de xaneiro de 2021 prorrogáronse 
os orzamentos do ano 2020 para o ano 2021, que estivo reunido coa 
interventora para ver determinadas partidas susceptibles de opinar sobre se 
procede a prorroga ou non e que  o obxectivo fundamental do ano pasado foi 
poñerse ao día nos pagos, que xa se pagaron practicamente todas as facturas, 
e que dentro duns días comezarán cos orzamentos coa incerteza do que se 
vai a poder facer coa pretensión de levar os orzamentos ao pleno ordinario 
do mes de marzo.

Continúa no exercicio da palabra o señor García Yáñez e di que ten unha 
pregunta con respecto ao coronavirus en relación coa Cabalgata de Reis e 
que segundo as informacións dos veciños, non estivo ben organizada na 
recollida, que houbo moita aglomeración de xente, moitos nenos, que en 
canto transcorreu polo Barco foi ben pero que ao chegar aquí había xente 
que estaba un pouco preocupada por este tipo de actos pois se está 
intentando que non se concentre a xente e que estes actos de cultura que 
agrupan a moita xente hai que pensalos un pouco máis, sobre todo nos actos 
que organiza o Concello e pensa que se meteu un pouco a pata ao xuntar 
moita xente sen mínimas medidas de distanciamento e cre que o Concello 
ten que facer un pouquiño de autocrítica e prever estas situacións que se 
poden dar, que por outra banda o acto a el pareceulle ben e a idea de ir en 
coche pareceulle ben.
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Di o señor alcalde que el estivo aquí na praza, que non foi coa Cabalgata 
polas rúas, e que cando chegaron os reis nos coches e baixaron e é certo que 
había xente pero que había separación entre grupos máis ben familiares, que 
cos nenos sempre viña un adulto e ás veces dous ou tres, que ó chegar a 
Cabalgata a Policía Municipal e Protección Civil comezaron a organizar as 
filas e que a partir de aí pensa que foi fluída e que dende logo a entrada no 
recinto dos reis foi totalmente rigorosa e que é complicado organizar uns 
actos deste estilo sen que en algún momento un grupo estea máis cerca do 
debido, pero que dende logo non lle trasladaron queixas nese sentido aínda 
que xulga certo que nestas actividades hai que ser o máis rigoroso posible.  

Pide a palabra o Sr. González Rodríguez quen, unha vez concedida, di que 
quere preguntar sobre as obras da circunvalación xa que a recollida de augas 
pluviais produciron inundacións en adegas e prados, e pregunta se pode o 
Concello trasladar ese problema ás empresas para acadar unha solución.

Contesta o alcalde dicindo que non lle consta o traslado desa problemática e 
de trasladarlla xa se tería posto en coñecemento do  encargado da obra para 
que puxera remedio.

O Sr. González Rodríguez di que o puxeron en coñecemento do arquitecto 
municipal.

O señor alcalde intervén para dicir que a el non llo trasladaron e que mañá 
lle preguntará e que de todos os xeitos os que están a facer esa obra 
realmente con auga non andan.

Di o Sr. González Rodríguez que foi das augas pluviais.

Di o señor Alcalde que leva dúas semanas sen chover e que por iso lle 
parece raro, que de todas formas se interesará por ese tema.

Sen máis intervencións, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 19:25 
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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