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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 4 DE FEBREIRO DE 2021

 
No terceiro andar do edificio de usos múltiples do Concello do Barco de  
Valdeorras, sendo as 19:04 horas do 4 de febreiro de 2021, baixo a 
Presidencia do alcalde D. Alfredo L. García Rodríguez reúnese a 
Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, ós efectos de 
realizar a sesión ordinaria convocada, coa asistencia física dos seguintes 
edís que integran os seguintes grupos políticos:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Aurentino Alonso Araujo
Dna. María Irene Dacal Feijóo
D. Orlando Luis Arturo Saavedra Cantillana
Dna. Diana Urdangaray Díaz
D. Miguel Neira Ojea
Dna. Cristina Domínguez Rodríguez
Dna. Alicia Álvarez Fernández
D. Jesús Jares Almeida

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

Asiste tamén o concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular D. 
Antonio Melo García a distancia por medios electrónicos e telemáticos 
mediante a plataforma posta a disposición pola Deputación Provincial de 
Ourense á que se pode acceder na páxina da rede de internet: 
https://www.councilbox.com/.

Intervén como secretario D. Jesús Tallón García no exercicio da totalidade 
das funcións da Secretaría, de acordo co artigo 15.3 do Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Concorre a interventora Dª Eva Rodríguez Fernández.
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Declarado aberto o acto pola Presidencia, procédese ó estudo dos asuntos 
incluídos na orde do día.

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 14 de xaneiro de 
2021.

Pregunta a Presidencia se hai algunha observación á acta da sesión ordinaria 
celebrada polo Pleno o 4 de febreiro de 2021, que se xuntou á convocatoria 
e que  se dá por lida. 
Ó non facerse ningunha observación a acta resulta aprobada por 
unanimidade dos concelleiros asistentes.

2º Ditame da Comisión Informativa de Obras, Medio Rural, Cemiterio 
e Parques e Xardíns de 26 de xaneiro de 2021 relativo á ratificación da 
adhesión ao Convenio entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para a 
tramitación de procedementos sancionadores por incumprimento  das 
medidas sanitarias fronte ó Covid 19. 

Fai uso da palabra o Sr. alcalde para dar conta dun erro producido na 
convocatoria desta sesión, dado que o programa informático remitía a un 
expediente que non é o que se indicaba na propia convocatoria. Di que por 
este motivo se enviou a todos os concelleiros o expediente por correo 
electrónico. 

O alcalde dá a palabra a Secretaría para que dea conta do ditame.

De seguido intervén o  primeiro tenente de alcalde, D. Aurentino Alonso 
Araujo,  para expoñer que o convenio asinado coa Xunta de Galicia ten 
como obxecto a tramitación dos procedementos sancionadores por 
incumprimento das medidas sanitarias. Sinala que aínda que o instrutor o 
nomea o Concello e os datos se comunican desde aquí, a Xunta faise cargo 
da parte mais laboriosa, polo que supón unha descarga de traballo para os 
servizos administrativos. Engade que hai unhas 150 multas impostas e 
outros 30 ou 40 procedementos en vías de tramitación.

Concédeselle a palabra ao concelleiro Garcia Yáñez quen fai uso dela para 
preguntar en que consisten as sancións impostas. 

Contesta o alcalde que o descoñece, que no instrumento asinado non se 
recolle este particular, que a finais de decembro se asinou o convenio entre a 
Xunta de Galicia e a FEGAMP en resposta as demandas dos concellos, dada 
a imposibilidade de tramitar os expedientes, que a Xunta de Galicia 
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concedeu un prazo de 15 días ás Entidades Locais para a adhesión e que se 
lles contestou que non era posible dado que se trataba dunha delegación de 
competencias que debía tratarse no Pleno. Así as cousas, concederon uns 
días mais e dixeron que se lles remitise o compromiso de adhesión do 
alcalde, cousa que se fixo, pero que decidiu traer este asunto ó Pleno para a 
súa ratificación porque é o correcto.

Continúa a dicir que consultando os expedientes pódese saber as sancións 
concretas que establece, que están a disposición dos asistentes, pero que en 
calquera caso teñen contido económico e impóñense de acordo coa 
normativa vixente, e que polo que el sabe son as mínimas previstas.

Di o Sr. García Yáñez que tampouco é que el queira saber concretamente a 
quen se lle impuxeron nin as cifras concretas, pero engade que non lle 
parece ben que a Xunta cobre unha porcentaxe da sanción por efectuar a 
tramitación. 

Fai uso da palabra a Sr. Crespo Díaz, do Grupo do Partido Popular, para 
dicir que entende que na convocatoria se produciu un erro e que aínda que 
se lles fixo chegar o expediente por correo electrónico hai que ter en conta 
que o recibiron hoxe e que son 50 páxinas polo que non deu tempo a 
examinalas, e engade que este tipo de erros xa parecen costume, cousa que 
lamenta. No que respecta ó tema que nos ocupa, o concelleiro di que se fixo 
necesario asinar o convenio para axilizar a tramitación dos procedementos e 
que non queden impunes condutas sancionadas a pesar de que a maioría da 
cidadanía cumpriu as medidas impostas e que en calquera caso deben 
respectarse os dereitos dos denunciados, e en ningún caso se deben  
traspasar os límites dos seus dereitos constitucionais, dado que se trata 
situación excepcional necesariamente limitada á duración da pandemia.

Sinala o Sr. alcalde que durante a primeira fase, e xa que o estado de alarma 
o decretou o Goberno, que era o que lexislaba, os expedientes sancionadores 
tramitounos o Estado, polo que se remitiron todos á Subdelegación do 
Goberno. Na actualidade é a Xunta de Galicia a que lexisla polo que os 
concellos entendían que debía ser esta a que tramitase os procedementos e 
sen embargo o Consello Consultivo de Galicia nun extenso informe atribuíu 
a competencia aos Concello, e tras varias xestións efectuadas polas 
entidades locais, que manifestaron a imposibilidade de tramitación da 
inxente cantidade de expedientes, asinouse este convenio coa Xunta, quen 
tramitará os procedementos, mentres o Concello remitirá os datos e adoptará 
os acordos e os notificará. Afirma o alcalde que entende que a maior parte 
dos sancionados aboarán a sanción sen problema coa conseguinte redución 
por pronto pago, e para o caso de que interpoñan recurso se remitirá 
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novamente á Xunta. Remata o intervención o alcalde dicindo que se trata 
dunha situación excepcional e que esta delegación só se fai para esta 
cuestión e en atención á crise sanitaria e logo quedará sen efecto.

Engade o primeiro tenente de alcalde que no convenio se recolle 
expresamente que estará vixente ata o levantamento da declaración de 
emerxencia sanitaria.

Neste momento pérdese a conexión co concelleiro D. Antonio Melo García.

De seguido, e sen mais intervencións sobre o particular, o alcalde somete a 
votación a cuestión, de forma que o Pleno da Corporación, en votación 
ordinaria, e por unanimidade dos dezaseis concelleiros asistentes (todos 
menos o sr. Antonio Melo García ausente neste momento da sesión) acorda: 

A ratificación da adhesión ao Convenio entre a Xunta de Galicia e a 
FEGAMP para a tramitación de procedementos sancionadores por 
incumprimento  das medidas sanitarias fronte ó Covid 19.

MOCIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA AO EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2021 
(expediente 2021 ECO000000006).

Fai uso da palabra o alcalde para dicir que o expediente relativo á 
APROBACIÓN DA RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DE GASTO 
2021 00001 MEDIANTE O EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2021 pretendíase incluír na orde do 
día como proposición pero que por erro omitiuse polo que se debe 
transformar en moción.

A proposición copiada literalmente sinala: 

PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA 
RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DE GASTO 2021 000001 
MEDIANTE O EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2021

Logo de ver a relación de xustificantes de gastos nº: 2021 000001 da que 
forman parte un total de 276 xustificantes de gasto por importe total de 
168.497,25 euros (líquido) e 168.870,10 euros (bruto).
Logo de ver que os servizos, obras e subministracións que se documentan na 
relación de xustificantes de gasto sinalada correspóndense en cantidade, 
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prezo e calidade cos que no seu día foron autorizados por esta Corporación 
Local.
Logo de ver que se trata de gastos devengados no exercicio 2020 e que se 
trata de obras, servizos e subministros efectivamente prestados polos 
respectivos provedores actuantes de boa fe, resultando o Concello obrigado 
ao seu recoñecemento e pago, de existir conformidade coas facturas 
emitidas, producíndose en caso contrario un enriquecemento inxusto da 
Administración.
Logo de ver o informe da Intervención municipal do 29 de xaneiro de 2021, 
de desconformidade con efectos suspensivos da tramitación do expediente.
Reitera o informe a necesidade de ter suscrito contratos administrativos en 
relación aos servizos ou submnistros que se fai referencia, e ao respecto ha 
de reiterarse, como que xa se está actualmente no proceso de elaboración 
dos pregos correspondentes para levar a cabo os procesos de contratación 
dos referidos servizos, sendo o acúmulo de tarefas nos distintos 
departamentos, tanto xestores como administrativos, os que ralentizan e 
dificultan a súa conclusión; non obstante, namentres se desenvolven e 
concluyen os referidos procesos de contratación e necesario garantizar a 
prestación dos mesmos pola súa condición de servizos e suministros 
necesarios e esenciales para o normal funcionamento da administración e a 
garantía da prestación dos servizos que a esta lle corresponden, o cual da 
lugar as facturas correspondentes que han de ser aboadas aos 
correspondentes proveedores, pois trátase de servizos esenciales que foron 
prestados de conformidade cos órganos xestores, e tendo en conta o 
principio xeral de que ninguén pode enriquecerse a costa doutro.
No que se refire a contratación do subministro eléctrico, contactouse coa 
FEMP aos efectos de facer os trámites necesarios para a encomenda da 
xestión.
Namentres non poidan ser contratados os servizos e subminístros 
anteriormente Do exame dos elementos xustificantes dos distintos 
expedientes de gastos obxecto de exame queda suficientemente acreditado 
documentalmente que a prestación realizouse ou ben o dereito do acredor 
existe, dita acreditación faise cos documentos e requisitos establecidos na 
normativa de aplicación (consta recepción mediante firma na factura 
conforme ao art. 72.1 g) do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas), polo cal o Concello estaría obrigado ao seu pago, pola contra 
estariamos ante un enriquecemento inxusto, ademais de ir en contra dos 
lexítimos dereitos dos acredores da Entidade Local. A declaración da 
existencia dun crédito esixible contra a Entidade significa a aceptación 
formal polo Concello da obrigación ao seu cargo e o seu liquidación que 
determina o importe exacto de devandita obrigación.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003A64600L0Z2B6A8A6M5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  22/02/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  22/02/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/02/2021 13:28:26

DOCUMENTO: 20210239174

Fecha: 22/02/2021

Hora: 13:28



6

Centrándonos na cuestión do enriquecemento inxusto cabe sinalar que o 
noso código civil consagra a obrigación de restituír para quen por prestación 
doutro, ou doutro xeito a costa deste enriquécese sen causa, ao establecer 
como norma de Dereito internacional privado que no enriquecemento sen 
causa aplicarase a Lei en virtude da cal produciuse a transferencia do valor 
patrimonial en favor do enriquecido. Pero a admisión da figura 
enriquecemento inxusto é obra da xurisprudencia civil, o labor e o mérito 
desta foi pasar da regra da prohibición dos enriquecementos torticeiros á 
delimitación dunha acción de enriquecemento inxusto a determinados 
supostos no ámbito específico do Dereito Administrativo, especialmente 
proxectados, pola súa natureza revisora da actuación administrativa, ás 
Administracións públicas, pero, en calquera caso, son os requisitos 
establecidos pola xurisprudencia civil, os que rexen e aplícanse aos supostos 
en que a Administración ou un particular, eventual ou supostamente 
empobrecido, esixe a restitución do enriquecemento inxusto ou sen causa 
dun administrado ou dunha Administración, neste caso, dunha entidade 
local. Por conseguinte, ha de recoñecerse que o enriquecemento inxusto, 
como principio xeral e como específica acción, forma parte, por obra da 
xurisprudencia, do ordenamento xurídico e, en concreto, do ordenamento 
xurídico administrativo.
Poden considerarse como requisitos para a procedencia da acción de 
enriquecemento inxusto ou sen causa os seguintes: a) O enriquecemento ou 
aumento do patrimonio do enriquecido, constituído por calquera vantaxe ou 
atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos, b) O 
empobrecemento de quen reclama ou daquel en cuxo nome reclamar, 
pecuniariamente apreciable, aínda que entendido no seu máis amplo sentido 
sempre, que non proveña directamente do comportamento de quen o sofre, 
c) A relación causal entre o empobrecemento e o enriquecemento, de forma 
que este sexa o efecto daquel. Ou, dito noutros termos, que ao 
enriquecemento siga un correlativo empobrecemento e d) A falta de causa 
ou de xustificación do enriquecemento e do correlativo empobrecemento.
Atendendo aos casos concretos, a Lei de contratos do Sector Público 
contempla como causa de nulidade de pleno dereito a carencia ou 
insuficiencia de crédito, non podendo adquirirse compromiso de gastos por 
contía superior ao importe dos créditos indicados, é preciso atender 
igualmente a súa prestación, por tratarse de servizos imprescindibles e 
esenciais, aínda que a súa contratación supoña superar o umbral de 15.000 
€, fixados para a prestación de servizos mediante contrato menor. Dada a 
tipoloxía dos servizos en canto a necesidade de organización para a súa 
prestación, non e posible recorrer a empresas distintas para a súa execución 
en períodos tan curtos de tempo, sen que se afecte a calidade dos servizos en 
detrimento da mesma. autorizados nos estados de gastos. A importancia 
derivada deste requisito foi afirmada polo Tribunal Supremo ao afirmar que 
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“é un dos principios máis esenciais da contratación administrativa e, en 
xeral, da Facenda Pública, o de que non poden ser contraídas validamente 
obrigacións a cargo do Estado sen a adecuada cobertura orzamentaria”. 
(Sentenza de 15 de decembro de 1982 [RJ 1982, 7974]). Pero incluso a 
declaración de nulidade dos actos do contrato, cando sexa firme levará 
consigo a do mesmo contrato que entrará en fase de liquidación, debendo 
restituírse as partes as cousas que houberen recibido e si isto non fose 
posible devolverase o seu valor. Faise imprescindible, en consecuencia, o 
abono das cantidades resultantes da liquidación, incluíndo as cantidades 
executadas e non abonadas, xa que pola contra veriamos á Administración 
aumentado o seu patrimonio e o empresario diminuído o seu, sen que se 
produciu unha causa para devandito enriquecemento. Pero é preciso que se 
realizou a prestación, que esta supoña un incremento de patrimonio ou 
beneficie á Administración e que esta consinta a súa realización sempre, 
loxicamente, que os servizos, obras ou subministros sexan solicitados pola 
administración, prestados ou recibidos de conformidade e esta conste 
expresamente
En consecuencia, o deber para co contratista atopa a súa causa no principio 
xeral de que  ninguén pode enriquecerse a costa doutro sen que medie unha 
causa xusta. Ante a falta dun texto legal que consagre devandito principio, 
foi como diciamos a xurisprudencia a que fixo múltiples aplicacións deste 
principio. (STS de 23 de marzo de 2015, STS de 12 de Decembro de 2012 
(rec.5694/2010)).
Respecto aos informes de necesidade dos contratos menores xa foron 
elaborados os modelos correspondentes das mesmas para que os distintos 
departamentos xestores o teñan en conta ao momento de realización dos 
contratos menores para, entre outras cousas, acreditar a necesidade 
administrativa dos gastos.
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 nas B.E.O. PROPONSE ao Pleno municipal, a 
adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 
29 de xaneiro de 2021 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.
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SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas e xustificantes de gastos da 
relación de xustificantes de gastos nº: 2021 000001 da que forman parte un 
total de 276 xustificantes de 168.497,25 euros (líquido) e 168.870,10 euros 
(bruto) e recoñecer extraxudicialmente con cargo aos créditos do orzamento 
vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas.
TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na relación 2020 000001 por un 
importe total de 168.497,25 euros (líquido) e 168.870,10 euros (bruto).

Fai uso da palabra o Sr. alcalde para xustificar a urxencia. Sinala que se 
pagaron todas as facturas ata o 15 de decembro de 2020. No que se refire ás 
que corresponden á segunda quincena dese mes e as recibidas a primeiros de 
xaneiro deste ano, normalmente se esperaba ata a liquidación do orzamento 
e á incorporaban remanentes, pero que agora o que se pretende é satisfacelas 
canto antes e se imputarán contra este orzamento de 2021 e se logo hai que 
efectuar modificacións suplementando partidas farase.

Trala ratificación da inclusión deste asunto na orde do día por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, comeza o debate sobre a 
cuestión.

Neste momento volve a conexión co concelleiro D. Antonio Melo García.

Fai uso da palabra a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Sra. 
Aguado García, para expresar o seu malestar porque estes asuntos vaian 
sempre pola vía de urxencia e que obviamente non se opón ó pago 
inmediato das facturas, pero que xa se está a converter en costume que se 
omitan todos os trámites pertinentes, e que estes asuntos teñen que pasar 
pola Comisión de Contas, que debe convocarse con suficiente antelación a 
fin de emitir o preceptivo ditame.

En canto ás observacións realizadas pola Intervención no informe emitido 
respecto da cuestión, entende que a falta de persoal é un asunto que require 
do seu tempo, pero que hai outras cuestións que sinala, relativas a ausencia 
dun departamento de persoal,  á organización e comunicación, a axeitada 
distribución das responsabilidades, a regulación do teletraballo, e a 
necesidade de que se esixa o persoal que cumpra coas súas funcións,  entre 
outras cuestións, ás que se debería dar una resposta inmediata, polo que 
piden empeño en que se solucione.

Respecto da primeira das observacións realizadas, di o alcalde que non se 
puido convocar a comisión de contas porque dos tres técnicos do 
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departamento de Intervención,  un deles,  que é o secretario, cesaba no 
Concello o día 9 e quería deixar pechados antes da súa marcha varios 
expedientes, co que lle foi imposible atender a esta cuestión;  e a  outra se 
atopa de baixa desde principios de xaneiro. Co que só está a Interventora, 
que fixo un esforzo para rematar o expediente e que puidera estar a 
disposición dos concelleiros e poder tratalo neste Pleno e que se remitiu 
toda a información aos concelleiros o mesmo venres e que o importante é 
que se pague ós provedores e que facéndoo deste xeito ese pago se adianta 
ata en dous meses, xa que se fai contra o orzamento vixente e non mediante 
incorporación de créditos. 

E non habendo mais intervencións, se somete o asunto a votación, de xeito 
que, en votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros asistentes o 
Pleno do Concello acorda: 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 29 de xaneiro de 2021 e continuar coa tramitación do expediente xa 
que, aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, 
trátase de servizos e subministros efectivamente prestados polos 
respectivos provedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en 
situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o 
Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun 
enriquecemento inxusto da Administración.

SEGUNDO.- Aprobar a totalidade de facturas e xustificantes de gastos 
da relación de xustificantes de gastos nº: 2021 000001 da que forman 
parte un total de 276 xustificantes de 168.497,25 euros (líquido) e 
168.870,10 euros (bruto) e recoñecer extraxudicialmente con cargo aos 
créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das 
mesmas.

TERCEIRO.- Autorizar e dispoñer o gasto, e recoñecer as obrigas 
derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións 
orzamentarias e importes que constan na relación 2020 000001 por un 
importe total de 168.497,25 euros (líquido) e 168.870,10 euros (bruto).

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno 
Local nas sesións celebradas os días 15, 22 e 28 de xaneiro de 2021.

A Presidencia dá conta dos citados acordos contidos nas actas que se 
puxeron a disposición dos asistentes.
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2º Dación de conta dos decretos da Alcaldía números 1 a 112 de 2021.

A presidencia da conta das citadas resolucións, que se puxeron a disposición 
dos Sres. Concelleiros ó efectuar a convocatoria desta sesión.

3º Dación de conta dos decretos de Alcaldía números 9, 59, 90 e 110 de 
2021.

Tamén da conta a Alcaldía das resolucións incluídas neste punto que tamén 
se puxeron a disposición dos concelleiros.

4º Rogos e preguntas

Pide a palabra o señor García Yáñez quen, unha vez concedida di que 
paseando polo Barco desde A Pobra, pola Avenida do Bierzo, pola beirarrúa 
da CEDÍE, apreciou que onde aparcan os camións, entre a rotonda e o 
portalón,  estaba todo cheo de lixo e que daba noxo velo, que cos camións 
aparcados non se apreciaba, pero que alí estaba, e que é unha pena porque o 
outro lado está precioso, polo que roga que se remedie canto antes.

Contesta o Sr. Alcalde que dará orde ao servizo de limpeza para que mañá 
mesmo acondicione o lugar.

En segundo lugar, di o Sr. Yáñez que o abordaron varios veciños para 
preguntarlle por que no baixo da pasarela do Salgueiral non se pon una 
protección para evitar que poidan caian os nenos xa que debaixo da ponte 
non hai ningún muro ou valado. Roga tamén o concelleiro que se é posible 
poñer unhas cancelas na baixada ó río do Malecón vello para evitar tamén 
posibles caídas dos máis pequenos.

Pregunta o Sr. alcalde se o concelleiro se refire a zona do Casino o que o 
concelleiro contesta que si, e sinala que xa llo dixeron tamén a el unha 
veciña pero o problema é que habería que poñer algo do mesmo material 
que a balaustrada, que é de ferro e pesa moito. Di que non cre que aguanten 
as bisagras pero que o comentará ó arquitecto municipal para que estude a 
posibilidade dun material alternativo.

Prosegue na súa quenda o Sr. Yáñez que preocupa na Vila o futuro parque 
eólico de Prada e que o Concello non vai facer ningunha alegación, pero que 
varios veciños lle comentaron algúns aspectos que sería convinte ter en 
conta e valorar se procede realizar algún tipo de alegación. Di o concelleiro 
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que analizou os informes aos que lle remitiu o arquitecto municipal e que 
cómpre analizar varios aspectos como que o parque estaría moi cerca da 
rede natura -aínda que non a pisa- e de zonas de protección de aves e que os 
vieiros que sairían do Coutado e teñen unha extensión de 14 kilómetros nun 
proxecto e ata de 18,5 kilómetros no outro, e que os xeradores que se 
pretenden colocar son os máis grandes do mercado, con torres de 120 m e 
rotores de 158 m e que segundo os veciños preocupados unha das liñas de 
evacuación pasan por unha mámoa, e que afectaría a outra mamoa non 
catalogada pola Xunta pero que se sabe que está aí e que o parque está 
nunha zona de alta inestabilidade por incendios forestais. 

Prosegue dicindo o concelleiro que como non tivo acceso ao proxecto non 
sabe os inversores ou que inversión se vai facer e de onde van saír os cartos, 
que parece que a empresa é de Noruega  e que si eses cartos proceden do 
fondo europeo para a reconstrución non lle parece xusto que un país que 
votou en contra do ingreso na Unión Europea agora se vaia lucrar 
precisamente cos fondos europeos. Tamén lle gustaría saber de onde vai vir 
a infraestrutura, que segundo se comenta será estranxeira, cousa que 
tampouco lle parece ben xa que hai ven pouco se pechou en Ferrol unha 
empresa que se dedicaba a iso, e botaron á rúa a 150 traballadores e iso sí lle 
preocuparía que a infraestrutura sexa estranxeira e se vaia utilizar o 
patrimonio natural da comarca e que ante a desindustrialización de cidades 
como Ferrol a ver se imos ser un pais colonial, como ocorre cos ríos. 

Roga o sr. Yáñez que se valore polo Concello efectuar alegacións ó 
respecto, que outros Concellos o van facer, tanto no que respecta ás torres 
como as liñas de alta tensión, e que concretamente afecta a Trives, pasando 
por Vilamartín e Larouco e de feito, un concelleiro de Trives lle comentou 
que ían facer unhas consideracións, pero que el non está en contra do 
parque, pero que se debe facer un traballo por parte dos concellos da 
Comarca e que hai que buscar alternativas ó carbón e ó petróleo, e que unha 
delas pode ser a de abaratar a enerxía eléctrica, o que favorecería a 
proliferación de industrias que xeran postos de traballo, e que aínda que non 
nos fagan caso, hai que insistir e que a enerxía eólica en Galicia representa 
un 18% do total nacional, e que a este paso nuns anos os montes galegos 
estarán cheos de torres.

Di que desde os concellos se poden pedir informes que valoren o impacto 
medioambiental.

Contesta o Sr. alcalde que isto non é nin un rogo nin unha pregunta, senón 
unha moción en toda regra, que non ten inconveniente en debater esta 
cuestión, pero que hai que chamar a cada cousa polo seu nome.
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Continúa dicindo que semella imposible dar resposta a tal batería de 
argumentos, pero que intentará responder na medida do posible, empezando 
por destacar que desde o Concello xa se fixeron xestións neste sentido e que 
cando a empresa presentou o proxecto, mantivo unha reunión cos 
responsables da que deu debida conta na Comisión de Contas, polo que a 
transparencia do Concello é incuestionable e de feito o arquitecto municipal 
levou a dita Comisión toda a información dispoñible e o asunto debateuse.

Indica que a primeira cuestión que debe poñerse por riba da mesa é si 
apoiamos ou non a enerxía eólica como renovable. En segundo lugar o 
Concello non conta con medios para a elaboración de informes 
medioambientais e este tipo de proxectos sempre son informados pola 
Consellería de Medio Ambiente e polo Ministerio, ademais dos informes 
das organizacións dedicadas á protección do medio ambiente que se dedican 
a ese ramo.

Engade o alcalde que o proxecto aínda está en fase de estudo, que non está 
claro que finalmente se vaia instalar e que, evidentemente, tanto o capital 
como os socios da empresa promotora están en rexistros públicos que se 
poden consultar. E  que non se lle pode dicir a dita empresa onde ten que 
comprar o material, que iso é obviamente unha decisión empresarial e que 
obviamente se pode velar porque non se dea un trato abusivo aos 
propietarios das parcelas onde se instalen as torres, que se pode regular o 
IAE e incluso pedir á Xunta que se esforce en dotar a toda Galicia de 
uniformidade no tratamento destas cuestións, pero que o Concello non pode 
arrogarse competencias que non lle corresponden. Conclúe o alcalde dicindo 
que sempre creu nas enerxías limpas e que a eólica está aquí e non ten volta 
atrás, e que evidentemente o debate está moi ben e por suposto non se opón, 
pero non se trata de facer alegacións por facer, que haberá que ter un criterio 
e respectar as  propias competencias. 

Intervén novamente o Sr. García Yáñez para dicir que non se opón a enerxía 
eólica.

Di o Sr. Presidente que é imposible que conteste a todas as cuestións  que 
puxo enriba da mesa, pero en canto ós camiños,  el mesmo comprobou que 
os que están situados en parques eólicos están perfectamente coidados polas 
empresas eólicas e que si están cerca de mámoas evidentemente será 
Patrimonio quen teña que informar en base á normativa vixente, e que  
requirirá ó arquitecto municipal para que aporte algo de luz sobre estas 
cuestións, e que lle pedirá expresamente que revise no inventario de 
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xacementos arqueolóxicos se hai algún preto das liñas, o que se tratará na 
vindeira comisión de obras.

Intervén o Sr. González Rodríguez para rogar que se solvente os problemas 
da iluminación des rúas A capela e Virxe da Barca e se non é posible que se 
realice un bando explicativo.
 
Contesta o Sr. Alcalde que está ao tanto, que se deu orde ó electricista do 
Concello e que polo que el sabe xa está arranxado. Prosegue dicindo que 
están tendo  problemas coa empresa encargada de instalar as luminarias, que 
teñen problemas de persoal e que existen problemas en tres ou catro cadros,  
e se lle requiriu que comezaran por eses cadros. Nesa zona se realizarán 
dous cruces a maiores un que dea luz ao Concello e outro na esquina da 
Virxe da Barxa aproveitando que se ten que asfaltar novamente a rúa e que 
se intentará resolver o problema coa empresa adxudicataria.

Intervén novamente o Sr. González Rodriguez quen roga que se solventen 
determinados defectos en parques infantís como as deficiencias en madeiras 
do parque frende o Galiñas no que nas barandas faltan dous escalóns e se 
podería estudarse a posibilidade de poñer xeles mediante un sistema fixo á 
entrada e saída dos parques.

O alcalde contesta que o día de mañá enviarán ao carpinteiro.

De seguido, fai uso da palabra a Sra. Aguado García para trasladar as 
queixas que recibiu de varios veciños no que atinxe ó servizo da ORA. Di 
que dadas as actuais circunstancias, co peche dos comercios ás 18:00 horas, 
non parece razoable que se estean a poñer multas no horario habitual. 
Engade que estamos nun momento moi e complicado para moita xente e 
pide que se teña en conta.

Contesta o Alcalde que é certo que se puxeron algunhas multas pero que 
desde o Concello xa se lle pediu a empresa que tivera en conta a actual 
situación e fose flexible. 

Ó fío deste asunto, recorda a voceira do Grupo Popular que o concurso deste 
servizo aínda non se sacou, que a empresa está en situación de interinidade e 
pide que non se esqueza esta cuestión e se lle poña remedio, ó que o Sr. 
García contesta que está sobre o asunto, ao tempo que pide que se teña en 
conta que hai un técnico en secretaría de baixa desde o mes de setembro, 
pendente dunha operación, e aproveita para comentar que hai un habilitado 
interesado en ocupar unha praza no Concello e que no mes de marzo 
esperan que veña, e tamén que o funcionario que actualmente ocupa a 
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Secretaría non pode facer mais e que o expediente estaba pendente dun 
informe, que xa está incorporado ó expediente, e que en canto se solucione o 
problema do persoal se porá todo en marcha.

E non habendo mais asunto que tratar, o Sr. Presidente levanta a sesión, 
sendo as 19:56 horas do día indicado no encabezamento, do que eu dou fe.

Pola Secretaría  O alcalde

Jesús Tallón García Alfredo L. García Rodríguez
Adxunto á Secretaría
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