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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 
BARCO DE VALDEORRAS DO 4 DE MARZO DE 2021
 
No terceiro andar do edificio de usos múltiples do Concello do Barco de  
Valdeorras, sendo as 19:04 horas do 4 de marzo 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 da totalidade dos edís 
que integran os grupos políticos que se indican de seguido:

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:
D. Alfredo L. García Rodríguez
Dna. Margarida Pizcueta Barreiro
D. Aurentino Alonso Araujo
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
D. Eladio Ramón Santos Martínez

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

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

Intervén como secretario 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.

Declarado aberto o acto a Presidencia comenta que quere dar traslado dunha 
triste nova que acaba de coñecer, que é o pasamento do pai dos 
exconcelleiros desta Corporación Don Manuel e Dona María Victoria 
Núñez Fernández e propón, como se fai de costume, que conste en acta o 
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pesar da Corporación e que unha vez aprobada se lle transmita á familia por 
escrito.

1º Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 4 de febreiro de 
2021.

Pregunta o alcalde 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, e ó non facerse ningunha resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros asistentes.

Antes de continuar a Presidencia di que quere compartir unha reflexión para 
a súa consideración polos membros da Corporación relativa á duración desta 
sesión, e afirma que se presenta especialmente longa debido á gran 
cantidade de mocións de carácter político que se van debater, pero que, 
aínda que se podería chegar máis tarde por que se trata dunha sesión dun 
órgano administrativo se debería rematar a sesión antes da dez da noite para 
cumprir coa legalidade vixente. 

2º Ditame da Comisión Especial de Contas do 25 de febreiro de 2021 
relativo á aprobación inicial do orzamento xeral do Concello para o 
exercicio 2021 e o cadro de persoal para o 2021. Expediente número 
2021 ECO000000011.

Pola Secretaría dáse conta do ditame da Comisión Especial de Contas do 25 
de febreiro de 2021 favorable á adopción polo Pleno do seguinte acordo:

"PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello, 
para o exercicio económico 2021, xunto coas súas Bases de Execución, e 
cuxo resumo por capítulos é o seguinte:

CAPÍTULOS DESCRIPCION INGRESOS CAPÍTULOS DESCRICIÓN GASTOS 

I IMPOSTOS DIRECTOS
        

3.529.863,03 I GASTOS DE PERSOAL 4.950.583,70

II
IMPOSTOS 
INDIRECTOS

             
90.000,00 II

GASTOS CORRENTES 
EN BENS E SERVIZOS 3.692.593,86

III
TAXAS E OUTROS 
INGRESOS

        
1.538.850,00 III

GASTOS 
FINANCEIROS 6.800,00

IV
TRANSFERENCIAS 
CORRENTES

        
4.227.078,86 IV

TRANSFERENCIAS 
CORRENTES 241.243,01

V
INGRESOS 
PATRIMONIAIS

           
169.506,00  V

FONDO DE 
CONTINXENCIA 0

 
TOTAL INGRESOS 
CORRENTES 9.555.297,89  

TOTAL GASTOS 
CORRENTES 8.891.220,57

VI
ENAXENACIÓN DE 
INVERSIÓNS REAIS 0 VI INVERSIÓNS REAIS 580.021,52 €

C
S

V
: 

07
E

50
00

3C
8C

20
0Q

3Q
9D

3R
7M

4W
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003C8C100A9Q2E7C5M7N5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  23/03/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  24/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/03/2021 08:49:28

DOCUMENTO: 20210248001

Fecha: 24/03/2021

Hora: 08:49



3

SEGUNDO. Segundo o disposto no artigo 90 da Lei 7/85, do 2 de Abril, 
aprobar o cadro de persoal para o ano 2021 e os anexos de persoal 
(funcionario, laboral e eventual). 

TERCEIRO. Que se expoña ó público o expediente por prazo de 15 días 
hábiles, mediante edictos no B.O.P. e no taboleiro da Casa Consistorial e, 
de non formularse reclamacións contra o mesmo, entenderase 
definitivamente aprobado Orzamento, sen necesidade de novo acordo, 
remitíndose posteriormente copias á Delegación de Facenda e á Xunta de 
Galicia, publicándose finalmente Edicto do presuposto, resumido por 
Capítulos, conxuntamente co Cadro de Persoal aprobado, no referido 
B.O.P., todo elo segundo se establece pola citada lexislación.”

VII
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 90.000,00 VII

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 20.000,00 €

 
TOTAL INGRESOS 
CAPITAL 90.000,00  

TOTAL GASTOS 
CAPITAL 600.021,52 €

VIII
ACTIVOS 
FINANCEIROS 6.000,00 VIII

ACTIVOS 
FINANCIEROS 5.000,00 €

IX
PASIVOS 
FINANCEIROS 0 IX

PASIVOS 
FINANCEIROS 155.055,80 €

 
TOTAL INGRESOS 
FINANCEIROS 6000

TOTAL GASTOS 
FINANCEIROS

TOTAL GASTOS 
FINANCEIROS 160.055,80

 TOTAL INGRESOS 9.651.297,89  TOTAL GASTOS 9.651.297,89
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Fai uso da palabra D. Aurentino Alonso Araujo, quen resalta a importancia 
do asunto que confire a esta sesión o carácter dunha das máis importantes do 
ano. Di o concelleiro que o orzamento proposto  que ascende a 9.651.297,89 
euros, importe lixeiramente inferior ó do ano anterior e xustifica o descenso 
como unha consecuencia da pandemia que, segundo o concelleiro, incide en 
multitude de aspectos e tamén afecta ás contas o que ocorre noutras 
administracións.

Di tamén o voceiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE que é importante 
salientar que o orzamento proposto non vai precisar dun plan de saneamento 
nin de pago a provedores, nin tampouco de préstamos bancarios, e que é un 
orzamento realista e prudente, elaborado tendo en conta a actual situación, 
que fixo necesario un axuste en determinadas partidas e que evidentemente, 
reducíronse algunhas partidas, de forma transitoria e por que non vai ser 
posible executalas, pero mantivéronse ou incluso se incrementaron outras 
relacionadas co gasto social e coas novas  e extraordinarias necesidades que 
hai que cubrir por mor da pandemia que estamos a padecer, como limpeza e 
desinfección de edificios públicos e material sanitario de protección para os 
traballadores. En concreto, sinala que actualmente o Concello dispón de 25 
traballadores en servizos sociais, 3 ou 4 máis que no ano anterior,  e que se 
atende a 105 usuarios, 26 deles do SA e que a redución das partidas 
correspondentes a cultura e deportes, dado que pola situación actual non se 
poden programar actividades, e se reforzaron aquelas correspondentes ás 
actuais necesidades.

Prosegue no exercicio da palabra o concelleiro Alonso Araujo dicindo que 
se  contempla no orzamento tamén unha cantidade destinada á piscina 
climatizada, dado que o Concello ten que asumir o pago de 32.000 euros  
correspondentes ó canon de equilibrio da concesión, que as obras están 
rematadas e a empresa preparada, aínda que neste momento non procede 
abrila ó público, pero que se espera que todo mellore para que no mes de 
setembro poida reabrirse o servizo.

Destaca o concelleiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE como relevante 
as subvencións que se contemplan na proposta orzamentaria e que segundo 
o concelleiro se manteñen sen cambios as nominativas e que se reducen 
algunhas das de concorrencia competitiva, sobre todo en cultura e deportes, 
dado que se prevé pouca actividade nestes ámbitos e tamén que hai tres 
proxectos plurianuais non previstos no orzamento pero que se financian co 
remanente de tesourería, e que son os da escola infantil, de  90.000 euros, a 
renovación do alumeado público, cun total de 999.619 euros, que está 
subvencionado en parte polo IDAE correspondendo ó Concello o pago de 
199.923 euros e o de mellora da eficiencia enerxética da Casa da Cultura e 
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do Teatro Lauro Olmo, que ascende a 306.854 euros, tamén subvencionado 
en parte, asumindo esta Entidade Local 145.000 euros.Recorda tamén que 
no Pleno do pasado mes de novembro se aprobou unha inversión que ronda 
o millón de euros, tamén financiada con cargo ó remanente de tesourería e 
que no que respecta  ó capítulo de investimentos do novo orzamento de 
2021, di que están presupostados 580.021 euros, sendo as súas partidas mais 
relevantes a de 25.000 euros para a merca do novo vehículo híbrido 
enchufable da Policía Local,  outros 25.000 para a contratación da redacción  
do Plan Parcial do Peri 7.0 situado entre as rúas Condesa de Fenosa e o 
Paseo do Malecón, o remate do Plan Especial do Castro e da Rúa das Regas, 
a obra da 1ª fase da Rúa Cimadevila en Viloira,  incluída no  Plan 
Provincial, cun orzamento total de 80.000 euros, dos que o Concello 
aportará 33.800 euros, e que inclúe tamén a redacción do proxecto e a 
dirección da obra, que  será licitada  pola Deputación xa que a aportación 
municipal non alcanza a metade do orzamento e que se inclúe unha obra de 
pavimentación do cemiterio municipal de 34.000 euros e unha partida de 
109.697 euros  para a segunda fase da rehabilitación do BIC do Castro, dos 
que 94.000 euros corresponden á execución e os 15.000 euros restantes á 
dirección de obra, que tamén está subvencionada e que unha vez que se 
cambiou o chan do parque infantil ó carón do Teatro Lauro Olmo e se fixo o 
traslado da pista de skate ó final do Malecón, preto da desembocadura do 
Regato Mariñán, está prevista a colocación dun parque infantil con xogo 
múltiple para o que o  Concello aportará 40.000 euros e para o Teatro Lauro 
Olmo, uns 32.000 euros e para o inicio do proxecto de elaboración do 
inventario municipal 18.000 euros. Sinala que para todo o exposto se 
presupostaron os 580.021 euros ós que aludiu ó principio da súa 
intervención, e que logo hai aportacións en firme de outras Administracións 
Públicas para distintos proxectos, como ó relativo á remodelación do campo 
de fútbol de Calabagueiros, que inclúe tanto a eliminación do fibrocemento 
de parte da cuberta das gradas como a remodelación do céspede, por 
importe de 105.000 euros, así como a remodelación integral da Avda. do 
Bierzo, de 807.000 euros, que asumirá integramente a Consellería de 
Infraestruturas, a execución da segunda fase da rehabilitación do Bic do 
Castro, para a que o Ministerio de Fomento aportará 210.778,34 euros, e a 
contribución de 196.000 euros de Confederación Hidrográfica para o 
regueiro da Forcadela, á altura de Veigadecabo. Conclúe respecto dos 
investimentos que se trata dunha inversión realista, que hai aportacións 
económicas doutras Administracións xa aseguradas e que sumadas á propias 
dan a suma sinalada de 1.893.799 euros, cun incremento de 200.000 euros 
respecto da prevista en 2020.

Conclúe a súa quenda o voceiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE 
resaltando o compromiso do grupo de goberno en dar continuidade ós 
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servizos que viña prestando e en atender á veciñanza no que demande,  e 
pon en valor o traballo do persoal de servizos sociais, ó que felicita polo seu 
traballo nestes momentos tan delicados. Di que a partida destinada a estes 
asuntos é de 926.000 euros, que supón un incremento de 163.000 euros con 
respecto á anteriores exercicios, para o que se axustaron as partidas nas que 
se prevé menor gasto por mor das actuais circunstancias. Salienta así 
mesmo, que se mantén a aportación anual destinada á Asociación Centro 
Comercial Aberto e destaca a aposta polo comercio local, o que, segundo o 
concelleiro, se proba coas distintas campañas que se puxeron en marcha 
para a súa dinamización, fundamentalmente o proxecto da tarxeta MAIS 
BARCO, ó que se destinaron un total de 115.000 euros. Recorda se 
repartiron máis de 4.000 tarxetas das 5.000 previstas, cada unha delas cun 
saldo de 50 euros, dos que 20 foron aportados polo Concello e os 30 
restantes polos beneficiarios, co se puxeron en marcha mais de 200.000 
euros no Barco para que a veciñanza mercase no comercio local, nun intento 
de manter a flote un sector tan castigado pola pandemia e afirma que houbo 
moitas reunións coa Confederación e o IGVS para ampliar o terreo 
industrial no Polígono da Raña a fin de dinamizar a economía local.

De seguido fai uso da palabra do Sr. Vilasánchez Feijóo para indicar que un 
orzamento é sempre unha declaración de intencións, e que un orzamento en 
tempos incertos e convulsos é sempre una declaración de intencións incerta 
e convulsa, que é difícil acertar coas previsións nun escenario tan cambiante 
como o da covid 19 que nos está tocando vivir, pero ve demasiadas 
advertencias nos informes da Interventora sobre o respecto do principio de 
prudencia sobre a previsión de ingresos. Engade o concelleiro que son os 
orzamentos demasiado  optimistas e que iso pode descapitalizar o Concello. 
En concreto, chámalle a atención a previsión de ingresos da taxa por 
realización de actividades deportivas, que se fixa en 50.000 euros cando en 
2020 ascendeu a 400 euros; a de 20.000 euros por postos e barracas cando 
non se sabe cal será a situación nas festas do Cristo ou a previsión de 40.000 
euros por multas urbanísticas cando a recadación depende do 
comportamento de terceiros. Di o concelleiro que non lle gusta ver unha 
previsión de gastos no capítulo IV de 332.130,85 en 2020 e de  241.243,01 
para 2021, ou sexa, unha diminución nun epígrafe que recolle o crédito 
destinado a garantir as axudas de emerxencia e a familias con déficit 
económico, que a covid 19 empeorará. Ao concelleiro tampouco lle gustan 
as observacións da Interventora sobra as contratacións de persoal por obra o 
servizo que se están a prolongar no tempo de xeito irregular e que veñen a 
poñer en dúbida a ética do Concello.

Insiste o sr. Vilansánchez Feijóo en que é consciente de que son tempos 
complicados e que non é doado facer previsión co actual escenario, pero 
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pide máxima prudencia e respecto e preocupación polas necesidades sociais, 
e di ser consciente de que será preciso facer uso de mecanismos de 
corrección do orzamento pola cambiante situación actual e pensa que sería 
mais doado confeccionalo de saber con que se conta, por exemplo, se 
houbese un plan único de financiamento dos concellos por parte da 
Deputación, sen esperar a ver que se lle ocorre ó seu Presidente. Remaat o 
concelleiro dicindo que se vai a abster e que premerá ó Concello cando 
detecte unha necesidade que deba ser satisfeita, pero que non o converterá 
nun circo.

De seguido intervén o Sr. García Yáñez para dicir que o Orzamento que 
hoxe se debate lle parece mais un balance electoral que unha previsión para 
satisfacer necesidades reais. Critica o concelleiro o que sinala como misturar 
os investimentos contemplados no proxecto de presupostos coas aportacións 
doutras administracións e ao seu xuízo non procede xa que se trata de 
discutir sobre o orzamento deste ano. Prosegue dicindo o concelleiro que a 
proposta de orzamentos supón unha diminución en relación co anterior 
exercicio de case dous centos mil euros, que de mirar as partidas, nos gastos 
de persoal son 4.950.5943 euros o que constitúe o 51,2% do gasto e para 
gasto ordinario 3.692.593 euros, é dicir, o 38,2 por cento do gasto e os 
investimentos directos 580.000 euros que inclúe aportación da Xunta de 
Galicia de 90.000 euros,  490.000 euros e sen esa aportación supón o 5,8%, 
lonxe do 6,4% do anterior exercicio e do 6,3 de 2018 e  mais lonxe aínda do 
12% de 2017, cando o ideal sería acadar o 20% do gasto en investimentos 
directos o que, ao seu xuízo, é un claro retroceso en cada nova lexislatura, 
pero o alcalde se esconde detrás das aportacións doutras Administracións 
Públicas e que precisamente por iso o balance electoral é positivo. 

Continúa o voceiro do Grupo Mixto Municipal afirmando que lle chama  
poderosamente atención determinados gastos como as obras continuas na 
Casa da Cultura que ano tras ano se repiten e que nos cinco anos que leva de 
concelleiro case se podería facer unha casa nova e lle sorprende tamén que 
non se recuperen para prestación polo propio Concello dos servizos que se 
encomendaron a terceiros como o da recollida do lixo e cre que este é o 
momento axeitado para que volva ser prestado polo persoal propio da 
Entidade e que supuxera mellor servizo e máis barato, e que xa non quere 
falar da O.R.A. ou da xestión da piscina e que é obvio que se tomou un 
camiño que non está dando bos resultados, e que o equipo de goberno nin 
pensou en remunicipalizar estes servizos, que cun bo esquema de traballo 
podían ser perfectamente prestados polo propio persoal.

Conclúe o concelleiro García Yáñez dicindo que hai un claro retroceso en 
investimento, tan necesarias precisamente neste momento. E que todas as 
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ideas propostas desde o seu Grupo, expostas tanto na Comisión de Obras 
como en sesións plenarias, foron desbotadas polo equipo de goberno, como 
por exemplo, a de facer unha ponte para conectar Veigamuiños coa zona 
comercial, outra desde Mariñán ata o Salgueiral ou mesmo poñer un 
ascensor fronte á gasolineira do “Tanito” para o uso da xente maior da zona. 
Por todo o exposto, adianta que vai votar en contra da proposta de 
orzamento.

De seguido concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal do Partido 
Popular Dª Sabina Aguado García,  para dicir que este Pleno pode ser 
cualificado como un dos mais importantes do ano ou incluso o mais 
importante,  pero que sen embargo incluíronse na orde do día ata cinco 
mocións de carácter político  e para o seu Grupo semella que non se queira 
dar a importancia que merece un tema capital como é o do Orzamento. 
Prosegue dicindo a concelleira que no último debate sobre este tema o seu 
Grupo xa se queixou de que presentara o documento o último mes de ano, 
pero e que agora se presenta nada menos que tres meses despois do inicio do 
exercicio para o que están previstos e que non lle parece correcto a 
presentación ante medios de comunicación antes que aos propios concelleiro 
pero que é consciente de que a maioría que ostenta lle permite facelo, así 
como aprobar todas as mocións e levantar os reparos que considere 
oportunos sen ter en conta á oposición, pero aínda con todo lle parece pouco 
elegante presentalo deste xeito e con tan  pouco tempo para o seu exame. 
Afirma a concelleira que cualificar a proposta de orzamento que se presenta 
hoxe como de continuación sería demasiado optimista, porque en realidade 
non aporta nada novo e dado que o seu Grupo deu debida conta da súa 
postura en anteriores ocasións, a súa intervención nesta ocasión vai ser mais 
breve. Engade que o orzamento non aporta nin unha soa idea nova, nin no 
terreo industrial, comercial, rural,  nin en ningún  outro, e que as  novidades 
proveñen das aportacións doutras Administracións Públicas, e que incluso 
se incluíron no capítulo de investimentos as que estaban previstas para o 
exercicio anterior, como a compra do vehículo da Policía Local, aínda que 
celebra que se engadira a partida correspondente ó inventario, tan 
demandada polos distintos Grupos,  que se substitúa parte da grada do 
campo de fútbol, aínda que non a totalidade,  cando, di a concelleira, houbo 
unha subvención da Deputación que permitía facelo e tamén a remodelación 
da Avenida do Bierzo, aínda que se faga cos cartos da Consellería.

Prosegue na súa quenda a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular 
dicindo que en relación co capítulo IV, coincide co manifestado polo 
concelleiro de Riada, en canto que os investimentos mais importantes non se 
realizan con fondos do Concello senón que se financian con aportacións de 
outras Administracións, que celebra que se manteña a aportación anual 
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destinada ó Centro Comercial Aberto, pero que non lle parece consecuente 
que o equipo de goberno se felicite polo proxecto MAIS BARCO, para o 
que contaron co apoio do seu Grupo, e non inclúa no orzamento ningunha 
partida para unha campaña similar, dado que a situación é a mesma e o 
previsible e que se prolongue mais alá deste ano e non quere deixar de 
manifestar o seu absoluto desgusto porque neste momento de pandemia a 
comisión de sanidade leve meses sen convocarse, e reitera a disposición do 
seu grupo a colaborar co concelleiro que a preside para que os veciños se 
sintan mais acompañados neste delicado momento.

Afirma a sra. Aguado García que o equipo de goberno tamén se felicita polo 
feito de non ter cobrado ós establecementos hostaleiros a taxa pola  
ocupación das terrazas, e que aínda que está de acordo coa medida lle parece 
absolutamente insuficiente, tendo en conta que se trata dun sector moi 
castigado pola pandemia, e que o se presentaba como unha situación 
excepcional para unhas poucas semanas ou meses pasou a perpetuarse no 
tempo e que os prexuízos económicos desgraciadamente vanse manter 
indefinidamente.

Lamenta a concelleira Agudo García que non se inclúa unha partida 
destinada ó estudo dos xacementos arqueolóxicos, concretamente o do  
Porto da Barca, petición que foi incluída nunha moción conxunta presentada 
polo seu Grupo xunto con Riada e o BNG e aprobada por unanimidade e 
afirma botar en falta a previsión sobre a recuperación da zona do Salgueiral, 
que fai agora dous anos e en plena campaña electoral se converteu na gran 
aposta do alcalde para esta lexislatura, e espera que o poida facer no tempo 
que lle queda, e salienta que non se inclúa no proxecto de orzamentos unha 
partida para a posta en marcha do museo proxectado nos terreos da CEDIE.

Prosegue a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular dicindo que  
sempre lle parece interesante os informes emitidos polos técnicos 
municipais e que o realizado pola Intervención o leu con atención e que este 
informe expón a excesiva temporalidade do persoal do servizo de  
Intervención, que impiden o normal desenvolvemento das súas tarefas, as 
limitacións na  contratación, que obedecen a unha falta de planificación  da  
propia Entidade e das limitacións legais, que non existe un departamento de 
persoal, o que supón un continuo problema para a organización e a 
comunicación, e tamén para a correcta asignación das responsabilidades, a 
necesidade de regular axeitadamente o teletraballo e de esixir ós 
empregados o estrito cumprimento das súas funcións, que non existen 
medios persoais para a realización do control interno o que xera 
inseguridade xurídica e impide o desenvolvemento das funcións coas 
mínimas garantías e advirte das dificultades para realizar a fiscalización 
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derivadas de falta de organización dos expedientes electrónicos e en papel, 
que moitos expedientes son remitidos incompletos e que existen 
documentos que reiteradamente non se rexistran e que todas estas queixas se 
puxeron en coñecemento noutros informes polo que e pide un esforzo para 
resolver  esta situación. Continúa a concelleira dicindo que lles preocupa 
que os compromisos de gastos que están suxeitos a subvencións poderían 
non facerse efectivos ata que as Administracións correspondentes o 
determinen, e que iso unido a que as bases utilizadas para determinados  
ingresos poden non ser respectuosas co principio de prudencia financeira á 
contracción económica provocada polo covid, poderían ocasionar problemas 
de falta de liquidez, polo que se unen á petición da Intervención Municipal 
de adoptar a máxima cautela na execución deste orzamento.

Concédeselle a palabra ao voceiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE, o 
sr. Alonso Araujo, quen di, respecto do principio de prudencia financeira 
cuestionado polo Sr. Vilasánchez,  que aínda que é certo que existen 
partidas que se incrementaron con respecto ó ano anterior, tamén o é que 
outras se reduciron e cita tres exemplos: o incremento de terreos urbanos 
que pasou de 224.481 euros en 2020 a 149.164 euros a 2021 a partida do 
lixo, de 946.134 euros  a 720.000 euros, e a correspondente ás multas, que 
pasou de 107.922 euros no anterior exercicio a 80.000 neste, o que fai un 
total de 320.000 euros menos no orzamento do ano 2021, polo que 
prudencia hai.

Respecto do manifestado polo voceiro do Grupo Mixto, o concelleiro 
Alonso Araujo di que precisamente buscar financiación allea para completar 
a propia e poder acometer proxectos é o que se chama xestionar, sobre todo 
cando esas aportacións están comprometidas e que no Concello do Barco de 
Valdeorras este ano se van executar obras por valor de cerca de 4.000.000 
de euros, que os recursos propios se cifran  580.000 euros e os alleos en 
1.328.778,34 euros, e que todas as obras aprobadas no Pleno de novembro 
se executarán no corrente exercicio e que é o traballo levado a cabo para 
obter financiación extra doutras entidades mediante subvención e convenios 
o que o vai permitir, e que iso é precisamente xestionar ben.

Respecto do dito pola voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, o 
voceiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE di que os orzamentos que se 
propoñen son continuistas e que hai que dar grazas por que se pode 
continuar ou aumentar determinadas partidas. Respecto ó campo de fútbol, 
di o concelleiro que a normativa impediría tirar a grada a facer unha nova e 
que só permite facer obras de mantemento e naturalmente iso se vai facer, 
con respecto á legalidade do Plan Xeral de Ordenación Municipal e da 
normativa hidrográfica.
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Intervén o alcalde para recalcar que a maioría dos proxectos que se 
desenvolven teñen unha duración de catro anos, e que primeiro hai que facer 
o proxecto e que naturalmente hai que presentalos primeiro e obter a 
financiación precisa e que sexa outra administración que poña o diñeiro é 
mellor e que a presión fiscal deste Concello é baixa e dá para o que dá e o 
equipo de goberno rómpese a cabeza para conseguir investimentos doutras 
administracións sen acudir aos cartos dos veciños.

Intervén o Sr. García Yáñez para destacar que non critica que se obteña ese 
financiamento externo, que é a labor do alcalde e do grupo de goberno 
esforzarse en acadalo, como fan o resto dos concellos, e que o que critica é o 
feito de que se reduza ano tras ano o investimento con recursos propios, en 
contra das recomendacións europeas.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que non só hai que ter en conta este 
exercicio para esas contas, que hai que considerar tamén que o ano pasado 
se investiron 1.000.000 de euros e que se trata de proxectos plurianuais, e 
que este ano vanse investir  outros 580.000 euros, que sumados xa acadan 
en torno a un 20%, e que hai que compaxinar isto coa prudencia da que 
tanto falan e axustarse ó momento actual.

Dito isto, e sen mais intervencións, a Presidencia somete a votación a 
cuestión,  e o Pleno, en votación ordinaria por 10 votos a favor (dos 
concelleiros do Grupo Municipal do PsdG-PSOE), 6 en contra ( dos 
concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro sr. 
García Yáñez) e 1 abstención (do concelleiro sr. Vilasánchez Feijoo),  
adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral deste Concello, 
para o exercicio económico 2021, xunto coas súas Bases de Execución, e 
cuxo resumo por capítulos é o seguinte:

CAPÍTULOS DESCRIPCION INGRESOS CAPÍTULOS DESCRICIÓN GASTOS 

I IMPOSTOS DIRECTOS
        

3.529.863,03 I GASTOS DE PERSOAL 4.950.583,70

II
IMPOSTOS 
INDIRECTOS

             
90.000,00 II

GASTOS CORRENTES 
EN BENS E SERVIZOS 3.692.593,86

III
TAXAS E OUTROS 
INGRESOS

        
1.538.850,00 III

GASTOS 
FINANCEIROS 6.800,00

IV
TRANSFERENCIAS 
CORRENTES

        
4.227.078,86 IV

TRANSFERENCIAS 
CORRENTES 241.243,01

V
INGRESOS 
PATRIMONIAIS

           
169.506,00  V

FONDO DE 
CONTINXENCIA 0

C
S

V
: 

07
E

50
00

3C
8C

20
0Q

3Q
9D

3R
7M

4W
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003C8C100A9Q2E7C5M7N5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  23/03/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  24/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/03/2021 08:49:28

DOCUMENTO: 20210248001

Fecha: 24/03/2021

Hora: 08:49



12

SEGUNDO. Segundo o disposto no artigo 90 da Lei 7/85, do 2 de 
Abril, aprobar o cadro de persoal para o ano 2021 e os anexos de 
persoal (funcionario, laboral e eventual). 

TERCEIRO. Que se expoña ó público o expediente por prazo de 15 
días hábiles, mediante edictos no B.O.P. e no taboleiro da Casa 
Consistorial e, de non formularse reclamacións contra o mesmo, 
entenderase definitivamente aprobado Orzamento, sen necesidade de 
novo acordo, remitíndose posteriormente copias á Delegación de 
Facenda e á Xunta de Galicia, publicándose finalmente Edicto do 
presuposto, resumido por Capítulos, conxuntamente co Cadro de 
Persoal aprobado, no referido B.O.P., todo elo segundo se establece 
pola citada lexislación.”

3º Ditame da Comisión Especial de Contas do 25 de febreiro de 2021 
relativo á aprobación dos xustificantes de gasto números 2021000003 e 
á autorización e recoñecemento das obrigas derivadas dos 
anteriores xustificantes. Expediente número 2021 ECO000000012.

Dá conta a Secretaría do ditame da Comisión Especial de Contas do 25 de 
febreiro de 2021, favorable a adopción do seguinte acordo:

“PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal o 
22 de febreiro de 2021 e continuar coa tramitación do expediente xa que, 
aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e 
determinados requisitos, trátase de servizos e subministros efectivamente 

 
TOTAL INGRESOS 
CORRENTES 9.555.297,89  

TOTAL GASTOS 
CORRENTES 8.891.220,57

VI
ENAXENACIÓN DE 
INVERSIÓNS REAIS 0 VI INVERSIÓNS REAIS 580.021,52 €

VII
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 90.000,00 VII

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 20.000,00 €

 
TOTAL INGRESOS 
CAPITAL 90.000,00  

TOTAL GASTOS 
CAPITAL 600.021,52 €

VIII
ACTIVOS 
FINANCEIROS 6.000,00 VIII

ACTIVOS 
FINANCIEROS 5.000,00 €

IX
PASIVOS 
FINANCEIROS 0 IX

PASIVOS 
FINANCEIROS 155.055,80 €

 
TOTAL INGRESOS 
FINANCEIROS 6000

TOTAL GASTOS 
FINANCEIROS

TOTAL GASTOS 
FINANCEIROS 160.055,80

 TOTAL INGRESOS 9.651.297,89  TOTAL GASTOS 9.651.297,89
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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 000003 da que forman parte un 
total de 195 xustificantes de 165.736,16 euros (líquido) e 166.986,56  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 2021 000003 por un 
importe total de 165.736,16 euros (líquido) e 166.986,56  euros (bruto)”.

Intervén D. Aurentino Alonso Araujo para dicir que se trata do segundo 
recoñecemento extraxudicial do ano debido a que aínda non está aprobado o 
orzamento, e que se trouxo ó Pleno para poder efectuar o pago das facturas 
no prazo legal fixado que é de 30 días. Engade que a maioría deses 
xustificantes corresponden a facturas emitidas neste exercicio e algunha que 
quedou do pasado.

Fai uso da palabra o Sr. García Yáñez para dicir que lle chama a atención 
que a Intervención fiscalizara con reparos nada menos que 154 facturas de 
194 xustificantes de gastos, por motivos diversos, e pide que se corrixa para 
que non se perpetúen os reparos da Intervención e que votará a favor por 
ultima vez.

De seguido intervén Dª Sabina Aguado para dicir que se trata de facer o de 
sempre, pagar o que se debe e roga que se fagan ben as cousas por parte do 
Concello. 

O alcalde fai uso da palabra para dicir que volverán os recoñecementos 
incluídos na sesión, que as factura de 2020 ó presentarse o 1 de xaneiro de 
2021 xa leva un reparo suspensivo por ese motivo, e que obviamente hai 
que facer por pagar as facturas, porque os provedores teñen que cobrar e hai 
un prazo para facer efectivo o pago pero que 100 das facturas incluídas 
poderanse corrixir  cando o Concello se adherira a un convenio para a 
contratación da subministración eléctrica, que evidentemente hai que pagar 
ós provedores, que teñen dereito a cobrar en prazo e que se traen os 
recoñecementos mes a mes, o que supón un esforzo por parte dos servizos 
municipais e tamén que os provedores cobren antes.
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E non habendo mais intervencións, a Presidencia somete o ditame a 
votación ordinaria co resultado que por unanimidade dos asistentes o Pleno 
do Concello acorda: 

PRIMEIRO. Levantar o reparo formulado pola Intervención municipal 
o 22 de febreiro de 2021 e continuar coa tramitación do expediente xa 
que, aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria e 
determinados requisitos, 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 000003 da que forman 
parte un total de 195 xustificantes de 165.736,16 euros (líquido) e 
166.986,56  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 2021 000003 por un 
importe total de 165.736,16 euros (líquido) e 166.986,56  euros (bruto).

4º Ditame da Comisión Especial de Contas do 25 de febreiro de 2021 
relativo á modificación do Plan Estratéxico de Subvencións para o 
período 2020-2023 no referente ao exercicio 2021. Expediente número 
2021 ECO000000013.

Dá conta a Secretaría do ditame da Comisión Especial de Contas do 25 de 
febreiro de 2021  favorable á adopción polo Pleno do seguinte acordo:

“Primeiro.- Aprobar  a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións 
para o período 2020-2023, Anexos I e II, do Concello do Barco de 
Valdeorras no referente ao exercicio 2021 que quedan como segue:

PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2021

170/46100
Medio 
ambiente Diputación   

Transferencia corrente 
convenio canceira

              
13.800,00 € 
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231/48900
Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídicas e 
entidades sen 
ánimo de lucro F/G

Artigo 25.2l) da 
Lei 7/1985 do 2 
de abril 
Reguladora 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)

              
10.000,00 € 

320/45000 Educación
Proba 
selectividades   

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

                
6.500,00 € 

320/48900 Educación Anpas   
Outras transferencias - 
subvencións  Anpas

                
4.410,00 € 

330/48900 Culturais    

Premios e becas de 
Actividades Culturais e 
Festivais

                
4.000,00 € 

330/48900 Culturais    
Subvencións a 
entidades culturais

                
5.000,00 € 

330/48900 Culturais
Orfeón 
Valdeorrés F

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

subvención a Club 
Deportivo Arco Barco

                
5.000,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude    

Subvencións Clubes 
Deportivos

              
39.500,00 € 

450/46100 Medio Rural Diputación   

Transferencia 
Diputación tratamento 
contra xeadas e 
mantemento de cunetas

                
1.000,00 € 

450/48900 Medio Rural
GDR 
Valdeorras F

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

Achega ao GDR 
Valdeorras

                     
50,00 € 
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431/48900
Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídicas e 
entidades sen 
ánimo de lucro F

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

Subvención ao Centro 
Comercial Aberto

              
18.900,00 € 

439/48900 Turismo INORDE F

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

INORDE Xeodestino 
12

              
16.166,86 € 

439/48900 Turismo
Asociación 
rutas do Viño F

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

Achega a 
AsociaciónCamiño de 
Inverno

                   
700,00 € 

912/48900

Grupos 
políticos 
municipais

Órganos de 
Goberno H

Artigo 25.2l) da 
Lei 7/1985 do 2 
de abril 
Reguladora 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
Administració
ns Públicas Eixo Atlántico

A/B
/C/
D/E 
e H

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

Achega Convenio "Eixo 
Atlántico" cota anual do 
Concello

                
5.000,00 € 

       

TOTAL

            
241.243,01 

€ 

O Sr. Alonso Araujo explica que o Concello ten a obriga de aprobar nos 
prazos legalmente previstos un plan estratéxico de subvencións, cousa que 
fixo no exercicio pasado para o período 2020-2023, que o devir dos 
acontecementos fixo preciso modificar as cantidades inicialmente previstas 
e así por exemplo, incrementouse a destinada á  Asociación Centro 
Comercial Aberto O Barco para a compra de material sanitario de 
protección e a súa posterior distribución entre os establecementos 
comerciais da Vila e este ano, dado que previsiblemente as restricións farán 
moi difícil,  senón imposible,  a realización de actividades deportivas e 
culturais, considerouse convinte detraer parte das cantidades previstas e 
incrementar as destinadas a accións sociais.
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E non habendo mais intervencións, a Presidencia somete o ditame a 
votación ordinaria co resultado que por unanimidade dos asistentes o Pleno 
do Concello acorda:

Primeiro.- Aprobar  a Modificación do Plan Estratéxico de Subvencións 
para o período 2020-2023, Anexos I e II, do Concello do Barco de 
Valdeorras no referente ao exercicio 2021 que quedan como segue:

PLAN DE SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2021

170/46100
Medio 
ambiente Diputación   

Transferencia corrente 
convenio canceira

              
13.800,00 € 

231/48900
Servizos 
sociais

Persoas 
Xurídicas e 
entidades sen 
ánimo de lucro F/G

Artigo 25.2l) da 
Lei 7/1985 do 2 
de abril 
Reguladora 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)

              
10.000,00 € 

320/45000 Educación
Proba 
selectividades   

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

                
6.500,00 € 

320/48900 Educación Anpas   
Outras transferencias - 
subvencións  Anpas

                
4.410,00 € 

330/48900 Culturais    

Premios e becas de 
Actividades Culturais e 
Festivais

                
4.000,00 € 

330/48900 Culturais    
Subvencións a 
entidades culturais

                
5.000,00 € 

330/48900 Culturais
Orfeón 
Valdeorrés F

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

subvención a Club 
Deportivo Arco Barco

                
5.000,00 € 

340/48900
Deportes e 
Xuventude    

Subvencións Clubes 
Deportivos

              
39.500,00 € 

450/46100 Medio Rural Diputación   

Transferencia 
Diputación tratamento 
contra xeadas e 
mantemento de cunetas

                
1.000,00 € 

450/48900 Medio Rural
GDR 
Valdeorras F

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

Achega ao GDR 
Valdeorras

                     
50,00 € 

431/48900
Comercio 
Interior

Persoas 
Xurídicas e 
entidades sen 
ánimo de lucro F

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

Subvención ao Centro 
Comercial Aberto

              
18.900,00 € 

439/48900 Turismo INORDE F

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

INORDE Xeodestino 
12

              
16.166,86 € 

439/48900 Turismo
Asociación 
rutas do Viño F

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

Achega a 
AsociaciónCamiño de 
Inverno

                   
700,00 € 

912/48900

Grupos 
políticos 
municipais

Órganos de 
Goberno H

Artigo 25.2l) da 
Lei 7/1985 do 2 
de abril 
Reguladora 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
Administració
ns Públicas Eixo Atlántico

A/B
/C/
D/E 
e H

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

Achega Convenio "Eixo 
Atlántico" cota anual do 
Concello

                
5.000,00 € 

       

TOTAL

            
241.243,01 

€ 
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5º Proposición de Alcaldía do 1 de marzo de 2021 para a aprobación do 
proxecto de obra de saneamento, pavimentación e abastecemento na 
rúa Cimadelila de Viloira. Expediente número 2020 OPM000000022.

Intervén a Secretaría para dar conta do referida  proposición, que 
literalmente di: 

“Antecedentes

1º Encomendouse a redacción do seguinte proxecto: “ SANEAMIENTO, 
PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN C/ CIMADEVILA DE 
VILOIRA EN O BARCO DE VALDEORRAS FASE I", redactado pola 
Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos dona Claudia Sánchez-Lagarejo 
Fernández, cun orzamento de execución por contrata de 80.000 euros, 
Imposto sobre o Valor Engadido incluído.
Consideracións legais e técnicas

1ª Necesidades a satisfacer:

- A rúa Cimadevila de Viloira está situada no núcleo urbano do Barco de 
Valdeorras. As infraestruturas desta vía presentan frecuentes roturas e 
avarías debido ao seu mal estado de conservación, o que conleva numerosos 
cortes que supoñen un impedimento para o desenvolvemento da vida normal 
dos habitantes da localidade. 

Así mesmo, o pavimento desta rúa, de formigón, atópase en mal estado 
debido ao paso do tempo e ás numerosas reparacións anteriormente 
nomeadas, supoñendo un perigo para os vehículos e peóns que circulan por 
esta vía.

- As obras obxecto do proxecto, consisten, pois, na renovación das 
infraestruturas de abastecemento e saneamento da rúa Cimadevila en 
Viloira, e na reposición do pavimento afectado, nos primeiros 165 m desde 
a praza de Viloira.

2ª A adxudicación dun contrato de obras require a previa elaboración, 
supervisión, aprobación e planeamento do correspondente proxecto que 
definirá con precisión o
obxecto do contrato.

3ª Emitíronse informes técnicos e xurídico previos á aprobación do 
proxecto.
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4ª Logo de ver canto antecede, de conformidade ca DA 2ª da LCSP e co 
artigo 21.1m) da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, 
proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

“Primeiro: aprobar o proxecto da obra “SANEAMIENTO, 
PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN C/ CIMADEVILA DE 
VILOIRA EN O BARCO DE VALDEORRAS FASE I", redactado pola 
Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos dona Claudia Sánchez-Lagarejo 
Fernández, cun orzamento de execución por contrata de 80.000 euros, 
Imposto sobre o Valor Engadido incluído, e declarar que se axusta as 
esixencias da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo edo Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, 
do 26 de febreiro de 2014,e do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro 
polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas.

Segundo: declarar expresamente que a actuación proposta é conforme coa 
normativa urbanística e a lexislación sectorial de aplicación e dispón das 
autorizacións sectoriais esixibles.

Terceiro: poñer á disposición da Deputación Provincial os terreos necesarios 
para a execución das obras.

Cuarto: comprometerse a asumir todas as indemnizacións que resulten 
procedentes cando as obras non poidan executarse por falta de disposición 
dos terreos ou das autorizacións necesarias co dito fin.".

De seguido intervén D. Aurentino Alonso para dicir que a obra en cuestión 
está incluída no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios 
municipais de 2021 e que a parte do Concello (32.000 euros) está incluída 
no orzamento aprobado inicialmente nesta sesión. Non obstante, e dado que 
o dito orzamento ten o seu percorrido, tróuxose esta cuestión ó Pleno porque 
é necesario cumprir cos prazos da Deputación, que porá uns 42.000 euros e 
que se van a acometer uns 165 metros de largo neste primeiro tramo que vai 
desde a Praza de Viloira ata a parte alta de Vila, e que se trata dunha obra 
necesaria dado que se van remodelar as instalacións de abastecemento e 
saneamento, que presentan actualmente deficiencias, ademais do firme.

Ratifícase a inclusión na orde do día por unanimidade e non habendo mais 
intervencións, a Presidencia somete a votación o asunto, quedando aprobado 
por unanimidade dos asistentes o seguinte ACORDO:
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Primeiro: aprobar o proxecto da obra “SANEAMIENTO, 
PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN C/ CIMADEVILA 
DE VILOIRA EN O BARCO DE VALDEORRAS FASE I", redactado 
pola Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos dona Claudia Sánchez-
Lagarejo Fernández, cun orzamento de execución por contrata de 
80.000 euros, Imposto sobre o Valor Engadido incluído, e declarar que 
se axusta as esixencias da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos 
do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico 
español as Directivas do Parlamento Europeo edo Consello 2014/23/UE 
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014,e do Real Decreto 1098/2001, de 
12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de 
Contratos das Administracións Públicas.

Segundo: declarar expresamente que a actuación proposta é conforme 
coa normativa urbanística e a lexislación sectorial de aplicación e 
dispón das autorizacións sectoriais esixibles.

Terceiro: poñer á disposición da Deputación Provincial os terreos 
necesarios para a execución das obras.

Cuarto: comprometerse a asumir todas as indemnizacións que resulten 
procedentes cando as obras non poidan executarse por falta de 
disposición dos terreos ou das autorizacións necesarias co dito fin.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º Moción de carácter político presentada polo voceiro do Grupo 
Municipal do PSOE relativa ao rexeitamento á modificación da Lei de 
Sanidade de Galicia. Expediente número 2021 SEC000000076.

Logo de ratificar por unanimidade a inclusión da moción na orde do día 
intervén D. Orlando Arturo Luis Saavedra Cantillana para expoñer a moción 
presentada, co seguinte tenor literal:

“A Lei de Saúde 8/2008 de Galicia foi a primeira lei integral de saúde de 
Galicia, dotando á autonomía dun marco lexislativo necesario e sólido para 
poder afrontar as necesidades dun ben prezado como é a sanidade pública. 
Entre as cuestións que nesta lei se trataron existiron aspectos referidos á 
saúde pública, contando coas medidas que o goberno de Galicia pode 
adoptar por necesidades asociadas a esta área e, incluso, cun regulamento 
que implicaba sancións debido a incumprimentos que provocaran problemas 
sanitarios. Esta lei está fundamentada nos dereitos dos pacientes e, como 
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concepto xeral, nunha visión integral da saúde e da promoción e protección 
dela a través dos mecanismos que un sistema sanitario público debe ter.

A pandemia provocada polo coronavirus afectou a todo o conxunto da 
poboación, e particularmente  ao sistema sanitario. A situación, 
tremendamente excepcional, motivou tamén a necesidade de outorgar ás 
administracións un corpo legal que permita tomar as decisións necesarias 
para controlar o efecto expansivo do virus. A este respecto o Estado de 
Alarma, mecanismo excepcional contemplado na Constitución Española, 
resultou ser unha ferramenta relevante e que permitiu afrontar difíciles 
decisións ademais de aportar posibilidades que, nunha situación normal, non 
poderían ser tomadas. Este Estado de Alarma, non entanto, foi criticado e 
discutido por diversos partidos, principalmente o Partido Popular (aínda que 
non soamente) que quixeron descabalgar ao goberno de España e quixeron 
utilizar a pandemia para facer ataques partidistas nun momento tan delicado.

Ao fin do ano 2020 o Partido Popular de Galicia iniciou un proceso 
parlamentario para reformular algúns aspectos da Lei de Saúde 8/2008 de 
Galicia, co obxectivo de introducir novas medidas co suposto obxectivo de 
combater a pandemia. Estas medidas continuaron a súa tramitación e a 
aprobación de dita modificación da Lei xa un ano despois do inicio da 
pandemia.

A pesares dos anuncios e intentos de dulcificación, a proposta lexislativa 
que propón o Partido Popular de Galicia ten implicacións legais de 
gravidade. As propostas incluídas implican, de facto, a implantación 
definitiva dun estado de alarma permanente en Galicia, con implicacións de 
carácter constitucional respecto da posibilidade de limitar “dereitos 
fundamentais e liberdades públicas” como é referido na propia proposta 
aínda que estes aspectos non poidan ser modificados e alterados nunha lei de 
rango autonómico. A normativa incluirá, tamén, a capacidade de que sexan 
considerados autoridade sanitaria todos os membros da administración, sexa 
local ou autonómica, sexan membros do eido sanitario ou non. Estas 
denominadas autoridades sanitarias terán a capacidade de ditaminar ordes de 
peche de negocios, requisar materiais ou advertir posibles sancións a 
persoas concretas coa mera causa de considerar, persoalmente, que existe un 
risco. Estas medidas poderán ser demandadas por tal autoridade sanitaria 
aos corpos e forzas de seguridade, que deben facilitar estas accións sen 
poder opoñerse. A normativa actual pretende, ademais, evitar 
procedementos administrativos nas sancións, ou incluso evitar a petición de 
autorización xudicial para medidas de restricións, como ata o de agora.
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A normativa tamén implica a aprobación dos tratamentos obrigatorios para 
os casos que sexan considerados de interese polas autoridades sanitarias 
responsables, incluída a obrigatoriedade da vacinación, mencionado 
expresamente que estes casos poden darse “aínda que exista incerteza 
científica”, apoiándose na consideración arbitraria de quen corresponda.

A aprobación desta normativa suporá unha vulneración de dereitos, 
inapropiada e innecesaria. A situación excepcional que vivimos na 
pandemia xera un estado de medo e incertezas comprensibles e que 
desacougan á poboación. Non entanto, a utilización dos medos e os temores 
para lexislar contra os dereitos cidadáns en favor das restricións non é 
posible aceptalo. Os gobernos deben manter a capacidade de xestionar e 
dirixir as accións contra a pandemia, pero non aproveitarse deste escenario 
para implementar medidas de corte autoritario, e moito menos pretender 
alterar principios básicos de todo o Estado a través de medidas autonómicas 
que poden ter serios problemas de validez.

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ó Pleno do Concello do 
Barco de Valdeorras que se someta a votación o seguinte:

ACORDO

manifestar o rexeitamento á modificación da Lei de Saúde de Galicia 
proposta no Parlamento de Galicia, e instar ao goberno da Xunta de Galicia 
a iniciar unha reforma da dita Lei en consenso con todas as forzas políticas 
con representación parlamentaria, axentes sociais, sociedades científicas e 
representantes das administracións locais e do ámbito xurídico galego. Esta 
reforma estará orientada a mellorar, de ser necesario, os aspectos que poidan 
contribuír a optimizar o sistema legal que sexa preciso pero sen implantar 
medidas de restricións de liberdades e dereitos individuais e facelo, ademais, 
de acordo coas valoracións sanitarias nos aspectos en que sexa preciso”.

Concédeselle a palabra ao concelleiro sr. Vilasánchez Feijóo para dicir que a 
moción se refire á segunda reforma da Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde 
de Galicia en poucos anos  e que na primeira reforma realizada pola Lei 
1/2018, de 2 de abril, que foi amplamente contestada pero que se impuxo 
polo unilateralmente, O Barco deixou de ser área sanitaria para converternos 
nun satélite do distrito sanitario de Ourense, quedando por tanto supeditados  
ás decisións da metrópole. Coa segunda modificación, di o concelleiro, coa 
desculpa da saúde pública, aprobouse unha lei que non reforza o sistema 
sanitario e que enfoca a saúde como un problema de orde público. Di o 
concelleiro que o BNG xa se pronunciou contra esta reforma tanto en prensa 
como en sede parlamentaria, por ser una lei que coarta os dereitos humanos 
e un ataque ós dereitos civís, que non ten por obxecto mellorar a saúde dos 
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galegos nin o  sistema sanitario público,  senón vixiar e punir  á poboación, 
implantando limitacións ata o de agora propias do estado de alarma e 
outorgando ás autoridades sanitarias potestade para adoptar medidas 
preventivas de recoñecemento, tratamento, hospitalización ou control de 
persoas ou grupos de persoas usando o illamento domiciliario ou 
internamento en calquera lugar que se considere adecuado, e se pregunta o 
concelleiro si ese lugar podería ser a illa de San Simón ou  colexio xesuita 
de Camposancos coñecido como a “porta do inferno”. Prosegue o 
concelleiro dicindo que é unha norma que sanciona como falta o 
incumprimento das medidas sanitarias consistentes en limitacións a 
agrupacións de persoas ou reunións, e se pregunta si non é en realidade a 
desculpa perfecta para acabar coa contestación social, coas manifestacións 
do 8M ou as reivindicativas dos dereitos da patria, unha lei que castiga 
como infracción grave a  denegación de colaboración, apoio ou auxilio ás 
autoridades sanitarias, que poderían pedirnos que delatemos ós compañeiros 
de activismo social en base a un suposta necesidade para evitar un contaxio., 
unha norma que pena a resistencia ou obstrución ás autoridades sanitarias 
sen precisar en que consiste, e que sanciona o incumprimento das medidas 
de illamento sen ter en conta que nos casos de violencia de xénero as 
vítimas non estean en disposición de respectar esa medida e se vexan aínda 
por riba sancionadas con multas ou castigadas durante un período de 1 a 5 
anos sen axudas ou subvención públicas e que impón multas que van dos 
1.000 ós 600.000 euros, fóra da realidade da masa traballadora,  que semella 
mais un texto orweliano que propio dunha democracia do século XXI. 
Conclúe dicindo que apoiará a moción.

Intervén o Sr. García Yáñez para expresar a súa conformidade co exposto 
polo Sr. Vilasánchez Feijóo, que non apoiarán leis que supoñan medidas 
opresivas para o pobo e para lamentar que a loita contra a pandemia se basee 
en medidas coactivas e sancionadoras. Di o concelleiro que a loita contra a 
pandemia se debería afrontar desde outras ópticas e considera que se debería 
apostar por unha nova lei que conte co consenso dos axentes sociais e 
económicos e dos traballadores sanitarios e que, acadar ese consenso require 
facer propostas que pasan por reforzar a atención primaria e investir en 
I+D+I. Conclúe afirmando que votará a favor da moción.

De seguido concédeselle a palabra ao concelleiro sr. González Rodríguez 
quen fai uso dela para dicir que a Xunta ven alertando de que o conxunto de 
España carece dun marco normativo axeitado para facer afrontar a situación 
actual, que xa na primeira onda se botou man do estado de alarma e que,  
aínda que é certo que contempla as epidemias como causa do seu decreto, 
tamén o é que está previsto para un período limitado de tempo, e xa desde 
fai varios meses se sabe que esta situación vaise alongar. Di o concelleiro 
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que a nivel estatal hai unha lei orgánica de medidas especiais en materia de 
sanidade pública de 1986, bastante xenérica, e a lei de saúde publica de 
2008, que tampouco afonda nesta cuestión, e mestres o goberno e outras 
administracións autonómicas improvisaban a normativa, a Xunta de Galicia 
decidiu acometer unha reforma da normativa vixente para dar un soporte 
legal mais con máis garantías a esta nova situación. Sostén o concelleiro que 
non se trata de minguar os dereitos fundamentais senón de darlles un 
soporte en tempos de tan incertos, e que en calquera caso corresponderá ós 
Tribunais de xustiza velar pola correcta aplicación das normas e o seu 
axuste ó resto do ordenamento xurídico.

Prosegue na súa quenda o concelleiro sr. González Rodríguez dicindo que a 
Xunta de Galicia reiterou en varias conferencias de presidentes autonómicos 
a necesidade dun marco normativo a nivel estatal e que incluso o 8 de 
febreiro  aprobou unha proposta de lei orgánica que remitiu ó Congreso dos 
Deputados, obtendo por resposta o silencio e que nesta situación, urxía ditar 
unhas normas que regulasen as restricións que se fixo necesario aplicar, 
lexislar ante a falta de resposta e amparo do Estado, a fin de regular a 
intervención sanitaria, establecer os seus límites e garantías, asegurar a súa 
publicidade, garantir o dereito de audiencia e definir as infraccións e que 
conta co respaldo do Consello Consultivo de Galicia. Engade o concelleiro 
que todas as Comunidades Autónomas están adoptando medidas de 
confinamento domiciliario e  peches perimetrais, e que a reforma da lei que 
se acometeu ten como único obxectivo regular e clarificar as decisións que 
de feito se toman en todas partes, co fin de garantir a protección dos dereitos 
e en prol da seguridade xurídica e que Francia e Alemaña xa reformaron as 
súas leis sanitarias e que o Presidente do Goberno asegurou que o faría coa 
Lei orgánica de sanidade pero incumpriu a súa promesa, polo que, cada 
Comunidade está adoptando as súas medidas, en ocasións opostas e 
contestadas pola xustiza, e a Lei que se aprobou en Galicia unicamente 
pretende dar solución ás necesidades actuais buscando un equilibrio entre a 
protección da saúde e o respecto ós dereitos dos cidadáns.

Fai uso da palabra novamente o concelleiro da sanidade para destacar que a 
nova lei foi aprobada polo PP en solitario, perdendo con elo unha ocasión de 
ouro para ir todos da man nunha cuestión desta natureza e que mais alá das 
cuestións políticas e xurídicas, hai que atender tamén ás científicas, e 
asegura que non hai ningunha razón médica nin ética para obrigar á 
vacinación.

Intervén Sr. Vilasánchez Feijóo para dicir que aínda que o Sr. González 
xustifique a necesidade da normativa, o certo é que o sector sanitario está 
mais que controlado e aporta as cifras de contaxio de persoal sanitario de 
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distinto tipo que afirma que non para de crecer, e di que o obxectivo do PP 
non é a mellora do sistema sanitario nin a saúde dos galegos senón pura e 
simplemente o control da poboación e pon como exemplo que compras 
solicitadas de material por valor de 3.000 euros foron negadas dende 
Ourense. 

E non habendo mais intervencións, en votación ordinaria, por 12 votos favor 
(dos concelleiros integrantes dos grupos municipais do PsdG-PSOE e 
Mixto) e 5 en contra (dos concelleiros integrantes do Grupo municipal do 
Partido Popular), o Pleno adopta o seguinte acordo:

Manifestar o rexeitamento á modificación da Lei de Saúde de Galicia 
proposta no Parlamento de Galicia, e instar ao goberno da Xunta de 
Galicia a iniciar unha reforma da dita Lei en consenso con todas as 
forzas políticas con representación parlamentaria, axentes sociais, 
sociedades científicas e representantes das administracións locais e do 
ámbito xurídico galego. Esta reforma estará orientada a mellorar, de 
ser necesario, os aspectos que poidan contribuír a optimizar o sistema 
legal que sexa preciso pero sen implantar medidas de restricións de 
liberdades e dereitos individuais e facelo, ademais, de acordo coas 
valoracións sanitarias nos aspectos en que sexa preciso”.

2º Moción de carácter político presentada polo concelleiro D. Jesús 
Vilasánchez Feijoó relativa á implementación dun plan de vacinación 
para as persoas que non estando censadas nos concellos galegos 
permanezan neles. Expediente 2021 SEC000000075.

Logo da ratificación da inclusión da moción na orde do día coa emenda de 
substitución presentada polo sr. Vilasánchez Feijóo, en votación ordinaria e 
por unanimidade dos concelleiros o Sr. Vilasánchez Feijoó indica que o 21 
de febreiro de 2021 presentou no rexistro desta Entidade Local unha moción 
para o seu debate na que se propoñía adopción do seguinte acordo: “En 
colaboración cos concellos e os equipos de atención primaria implemente un 
plan para localizar e vacinar as persoas que censadas noutras comunidade ou 
lugares permanezan en concellos galegos por mor da pandemia de Covid-
19, así mesmo que tamén vele porque as outras comunidades españolas 
teñan similar actuación cara os galegos e galegas que se atopen nelas en 
similares circunstancias.

Deseñe un plan para a vacinación de colectivos excluídos socialmente e fóra 
de censos sanitatios”.
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E continúa o sr. Vilansánchez Feijjo dicindo que o devir da situación e dos 
protocolos sanitarios fixo necesario variar a proposta inicial, polo que 
presentou unha emenda de substitución que pasa a expoñer de seguido: 

“A actual pandemia de Covid-19 fai preciso o uso de diversas estratexias e 
terapias para nun principio diminuír a morbimortalidade e posteriormente 
controlar ou erradicar esta patoloxía infecto-contaxiosa. Unha desas terapias 
é a vacinación masiva de poboación e unha das estratexias e facela por 
capas de grupos de risco; actualmente estase a realizar a vacinación na 
poboación xeral nas persoas de 80 e máis anos, cunha previsión de 
finalización desta etapa sobre o 31 de marzo. O censo de vacinación e a orde 
de prioridade é establecida pola direcciónxeral de Saúde Pública, non 
podendo vacinarse as persoas que non estean incluídas nesas listaxes. Nun 
principio existía un problema coas persoas desprazadas doutras 
comunidades que viñeron a Galiza co fin de illarse e marchar de zonas de 
forte incidencia da Covid-19, xa que estaban fóra das posibilidades de 
vacinación porque na Galiza non contaban con eles e nos seus lugares de 
residencia non os localizarían por estar na Galiza; pero o dia 25 de febreiro, 
días despois de rexistrarse a emenda primaria, recibiuse una comunicación 
da Dirección xeral de Saúde Pública que dicía: 

“En relación cos desprazados doutra Comunidade Autónoma, esta 
semana chegouse ao acordo entre o Ministerio e as CCAA, de que cada 
comunidade asumirá a vacinación das persoas que se atopen desprazadas no 
seu territorio”. 

Motivo polo cal tomamos como encamiñada a problemática das 
persoas desprazadas  doutras comunidades e centramos a moción nos 
colectivos “esquecidos” de transeúntes e inmigrantes indocumentados que 
se atopan na mesma situación de incensados e por tanto son excluídos dos 
actuais plans de saúde pública

Segundo a ONG Save the Children e a Fundación Por Causa, na 
Galiza hai case 5000 menores que están nunha situación administrativa 
irregular, son fillos de pais migrantes que chegaron ao país de forma legal 
como turistas, traballadores ou solicitantes de protección internacional e que 
pasan á irregularidade cando os seus permisos finalizan por algunha razón, e 
que ante o medo a ser expulsados quédanse a vivir no noso país de forma 
ilegal, en silencio invisibles, sen dar problemas, sen dereitos nin axudas. 
Outro tanto pasa cos españois que caeron na exclusión social: esmoleiros 
ambulantes, drogadictos etc
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Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da 
Corporación municipal a adopción do seguinte

Acordo

O Concello do Barco de Valdeorras dirixirase á Consellaría de 
Sanidade para que deseñe un plan para a vacinación de colectivos excluídos 
socialmente e fora de censos sanitarios, incluíndo migrantes en situación 
irregular, e proceda a ofertar a vacinación completa da Covid-19 . O plan 
debera conter as suficientes garantías de confidencialidade para que esas 
persoas unha vez identificadas de forma voluntaria non poidan ser por causa 
del localizadas polo servizo de estranxeiría, nin verse por mor da vacinación 
expulsados do pais”.

Tras dar lectura á moción transcrita coa emenda presentada o concelleiro di 
que o único motivo que o impulsou a presentar esta moción é que a vacina 
chegara as persoas que se viñeron a esconder a Galicia e non estiveran 
inscritas no SERGAS,  pero que como xa se deu solución a esta cuestión, 
quixo incidir na necesidade de que non se excluíra ós inmigrantes ilegais e 
quere recordar que nos tempos do VIH se puxeron a disposición de calquera 
persoa que o  pedise xiringas e que se recollían as vellas, sen preguntas nin 
rexistros, co único obxecto de frear a transmisión e que este é precisamente 
o que pretende esta  moción, que ninguén quede sen inmunizar  e non se 
persiga logo e se deporte ós inmigrantes ilegais que soliciten a vacina.

Di o Sr. García Yánez que está de acordo coa proposta pero que o 
xuramento hipocrático impide que o persoal sanitario se converta en 
confidente da Policía, pero que está de acordo que se ampare a estas persoas 
e non só ás princesas que se vacinen en Abu Dabi.

Concédeselle a palabra ao concelleiro sr. Crespo Díaz que fai uso dela para 
dicir que aínda que non ten tantos coñecementos médicos como o Sr. 
Vilasánchez, o que si sabe é que Galicia segue a estratexia de vacinación 
nacional, que respecta os principios de igualdade, necesidade, equidade, 
reciprocidade e beneficio social, definíndose dita estratexia nun documento 
que elabora a Comisión de Saúde Pública, da que forman parte todas as 
Comunidades Autónomas través das súas direccións de saúde pública, e que 
se eleva ó Consello Internacional de Saúde, na que tamén participan as 
Comunidades. Di tamén o concelleiro que deseñar un plan de vacinación 
para colectivos excluídos non é doado e que se debe respectar en todo caso o 
documento aludido que,  como asegura o Ministerio de Sanidade é un 
documento vivo, como proba o feito de que xa foi obxecto de tres 
actualizacións. Engade o concelleiro que o dito parece estar preto da 
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ilegalidade  e que quere deixar constancia que se bota en falta na moción a 
referencias ós colectivos dos traballadores que durante o confinamento 
foron declarados esenciais como transportistas, caixeiros de supermercados, 
etc. e que agora non teñen prioridade na vacinación segundo o plan 
deseñado polo Estado, e que sería doado con só ter en conta o decreto do 
estado de alarma de marzo de 2020.

Replica o Sr. Saavedra Cantillana que o plan deseñado polo Goberno atende 
ao principio de universalidade e á vacinación solidaria e que hai q ue ter en 
conta que se esta vacinación se debe enmarcar nun proxecto global de xeito 
que non quede ninguén atrás polo que o seu grupo vai a apoiar a moción.  

O Sr. Vilasánchez, respecto do xuramento hipocrático, di que actualmente 
todo é electrónico e se recolle nun programa a través dun código polo que as 
autoridades están permanente informadas, sen entrar nas historias clínicas e 
que sobre os traballadores esenciais está de acordo coa apreciación do Sr. 
García Yáñez.

E non habendo mais intervencións, a Presidencia somete a debate a moción, 
resultando que, en votación ordinaria, e por 12 votos favor (dos concelleiros 
integrantes dos Grupos municipais do PsdG-PSOE e Mixto) e 5 en contra 
(dos concelleiros integrantes do Grupo municipal do Partido Popular), o 
Pleno acorda:

O Concello do Barco de Valdeorras dirixirase á Consellaría de 
Sanidade para que deseñe un plan para a vacinación de colectivos 
excluídos socialmente e fora de censos sanitarios, incluíndo migrantes 
en situación irregular, e proceda a ofertar a vacinación completa da 
Covid-19 . 

O plan debera conter as suficientes garantías de confidencialidade para 
que esas persoas unha vez identificadas de forma voluntaria non poidan 
ser por causa del localizadas polo servizo de estranxeiría, nin verse por 
mor da vacinación expulsados do pais”

3º Moción de carácter político presentada polo concelleiro D. Jesús 
Vilasánchez Feijoó relativa ás manifestacións feministas do 8 de marzo 
no tocante ó posicionamento do Pleno sobre a situación actual das 
mulleres agravada polo covid 19 e a falta de recursos. Expediente 2021 
SEC000000082.
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Antes de proceder ó estudo deste asunto, o alcalde dá conta do acordo  
acadado polos voceiros dos distintos Grupos municipais no que atinxe ao 
manifesto que se fará na pequena concentración prevista para o 8 de marzo 
deste ano e concede o uso da palabra á concelleira Dª Diana Urdangaray, 
que dá lectura ó mesmo:

“Como cada 8 de marzo, o Concello do Barco de Valdeorras súmase á 
reivindicación do Día Internacional das Mulleres e reitera o seu firme 
compromiso coa consolidación da igualdade entre mulleres e homes. 
Igualdade plena e efectiva, esencial para o avance da nosa sociedade e para 
a mellora da nosa democracia. 

Este 2021, Nacións Unidas elixiu como lema para este día “Por un futuro 
igualitario no mundo da Covid-19”. E é que hai xa un ano que un feito 
doloroso e insólito para a nosa xeración alterou e escureceu as nosas vidas. 
Unha pandemia mundial, unha crise sanitaria que conlevou outra social e 
económica. 

Durante a pandemia as mulleres estiveron en primeira liña, desempeñado un 
papel extraordinario: como traballadoras no ámbito sanitario, na ciencia e na 
investigación, desde os servizos esenciais, pero tamén asumindo a 
responsabilidade dos coidados no ámbito privado. 

Non hai dúbida de que esta crise afectou máis ás mulleres. Son máis as que 
perderon o seu emprego, as autónomas que viron frustradas as súas 
empresas, as que sufriron un ERTE. Son moitas máis as que traballaron 
dende casa e ademais axudaron coas clases aos seus fillos e fillas, atendendo 
tamén aos seus maiores, facéndose tamén cargo das tarefas do fogar. As que 
máis sufriron eses efectos, á conta da súa propia carreira laboral e ata do seu 
benestar. E por suposto, supuxo unha tortura engadida a todas as mulleres 
vítimas de violencia de xénero. 

Tal como expresa Nacións Unidas, a crise puxo de relevo tanto a 
importancia fundamental das contribucións das mulleres como as cargas 
desproporcionadas que soportan. Ademais advirte que por mor da pandemia 
da Covid-19 xurdiron novos obstáculos, que se suman aos xa existentes de 
carácter social e sistémico e que frean a participación e o liderado das 
mulleres. Porque a pesar de que as mulleres constitúen a maioría do persoal 
de primeira liña, aínda están infrarrepresentadas nos espazos de poder e na 
toma de decisións. 

Desde os partidos políticos con representación no noso Concello 
defendemos que hai que intervir para paliar esta situación. Desde as nosas 

C
S

V
: 

07
E

50
00

3C
8C

20
0Q

3Q
9D

3R
7M

4W
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003C8C100A9Q2E7C5M7N5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  23/03/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  24/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/03/2021 08:49:28

DOCUMENTO: 20210248001

Fecha: 24/03/2021

Hora: 08:49



31

respectivas responsabilidades, estamos a traballar para que esta crise non 
deixe a ninguén atrás e tampouco leve por diante ás mulleres. Desde todos 
os ámbitos políticos temos ante nós unha gran responsabilidade e 
oportunidade porque contamos cunha inxección en forma de fondos 
europeos, que nos dan a posibilidade de investir con audacia para xerar e 
establecer cambios estruturais. Debemos abordar este novo tempo desde a 
mirada intrépida do feminismo. 
Por iso, hoxe debemos fixar a mirada especialmente sobre aquelas que 
sofren unha maior precariedade, as mulleres que por posición social e vital 
necesitan das políticas públicas, dos recursos do estado e das institucións. 
Necesitamos políticas dirixidas a pechar as innumerables brechas que nos 
quedan aínda pendentes como a laboral e salarial, tamén a fenda dixital. 
Necesitamos actuacións destinadas a impulsar a corresponsabilidade e a 
corrixir as situacións de desigualdade das mulleres desde o ámbito rural ao 
investigador e tecnolóxico. Porque ningún deles son compartimentos 
estancos e só abordándoos transversalmente poderemos deseñar os 
mecanismos certeiros para acabar coa desigualdade. 

O noso compromiso é traballar desde a Administración Local e esixirlles ás 
esferas políticas autonómicas e ao Estado para que se sigan despregando 
políticas dirixidas a loitar contra a pobreza infantil e a de moitas mulleres 
con fillos e fillas a cargo. Políticas contra a prostitución e trata de mulleres e 
nenas, contra os ventres de alugueiro, contra todo aquilo que supoña un 
ataque frontal aos dereitos humanos das mulleres. 

A consecución de moitos destes obxectivos pasa por defender a necesidade 
de promover o fortalecemento da Axenda Europea pola Igualdade, de 
incrementar os recursos nas políticas de igualdade de xénero e de elevar as 
esixencias na normativa comunitaria para o avance das mulleres europeas.

Pero non podemos esquecer a loita das mulleres que nalgúns países aínda 
non alcanzaron nin sequera a igualdade formal cos homes. Ergamos a voz 
polos dereitos humanos das mulleres e das nenas en todo o mundo. 
Reclamemos estratexias internacionais que combatan a mutilación xenital 
feminina, os matrimonios forzados de nenas. E comprometámonos con 
millóns de mulleres no mundo que teñen aínda coartados os seus dereitos 
fundamentais.
 
Hai un longo camiño xa percorrido que non debemos esquecer. Por iso, 
neste 8 de marzo non podemos deixar de mencionar que este ano 2021 
conmemoramos os 90 anos da conquista do voto das mulleres neste país que 
debemos agradecer á valentía e o lanzo de Clara Campoamor. Unha 
efeméride agochada durante 40 anos de represión, pero que supuxo para a 
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nosa sociedade un cambio sen volta atrás. Co voto feminino completamos a 
nosa democracia. Coa democracia, as mulleres foron desde o primeiro 
momento conscientes de que tiñan ante elas unha extraordinaria 
oportunidade  froito do traballo doutras mulleres valentes. Valentes como 
Clara que camiñou cara adiante da man doutras valentes como Emilia Pardo 
Bazán e Concepción Arenal e doutras mulleres que a precederon e de quen 
recolleu o seu testemuño. Delas, herdamos un feminismo que ten que ver 
cos dereitos humanos, coa democracia, coa cidadanía. 
Nos últimos 42 anos, fomos quen de facer realidade 2 fitos importantes, un 
foi o avance de dereitos e outro a construción mesma do Estado de Benestar. 
Neste contexto, as demandas das mulleres e do movemento feminista, 
trasladaronse á lexislación e as súas reivindicacións tivéronse en conta nas 
políticas públicas. As mulleres saíron do século XX e penetraron no século 
XXI sendo coñecedoras e conscientes da forza do seu influxo. 

A forza feminista é forza transformadora da sociedade. 

Esta é a forza que dende o concello do Barco vos convidamos a asumir. O 
pasado do que vimos e o futuro que labraremos polo ben común para todos 
e todas e pola xustiza social. 

Son aínda moitos os obxectivos por alcanzar, os obstáculos por superar e os 
desafíos que temos por diante. Por iso hoxe, 8 de marzo, reivindicamos  a 
necesidade de unir forzas e apelar á grande alianza de todas as mulleres e do 
movemento feminista.
 
Que viva a loita das mulleres!”

Logo da ratificación da inclusión na orde do día, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos concelleiros, intervén o Sr. Vilasánchez Feijóo para dar 
conta da moción presentada, do tenor literal seguinte:

“Este 8 de marzo de 2021 as mulleres farán folga en Galiza porque se algo 
demostrou a pandemia da covid-19 e esta crise sen precedentes é a 
importancia da súa forza para soster o presente, pero tamén a profunda 
desigualdade do sistema económico e social, que debe ser contestado e 
transformado a través da mobilización e do feminismo.

A pandemia fixo visíbel o papel esencial das mulleres para o sostemento da 
vida e aqueles traballos esenciais para a sociedade. Estes empregos están 
ocupados maioritariamente por mulleres e son, ademais, os máis precarios e 
invisibilizados, moitos deles mesmo sen cobertura legal. As caixeiras, as 
limpadoras, as traballadoras domésticas, as coidadoras de diferentes 
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ámbitos, as sanitarias, etc foron visíbeis no comezo desta crise e 
aparentemente recoñecidas social e institucionalmente. Porén, un ano 
despois as súas condicións laborais, económicas e sociais non melloraron, 
senón ao contrario. Hoxe estes sectores sofren un maior impacto pola 
precariedade das súas condicións, a carencia dun sistema público de 
servizos básicos forte e a falta de medidas por parte da Xunta e do goberno 
central, que se poñen de perfil aliñándose cun sistema patriarcal e inxusto.

A crise da covid-19 deixou en Galiza unha destrución de 21.000 empregos 
dos que 15.900 estaban ocupados por mulleres. Así mesmo, a fenda salarial 
malia ser ilegal continúa a superar o 20% e ten tamén o seu correlato na 
fenda das pensións, cobrando as pensionistas galegas unha media de 300 
euros menos. Unha situación agravada por esta crise, que continuará 
empeorando de non tomarse medidas contundentes encamiñadas a que a 
reactivación económica e social non se desenvolva a costa das mulleres, un 
camiño para o que é imprescindíbel a dignificación do marco laboral coa 
derrogación total das reformas laborais de 2010 e 2012 e das reformas das 
pensións de 2011 e 2013.

Na Galiza pre-covid de hai un ano o feminismo galego tomaba as rúas baixo 
o lema “sen coidados non hai vida” e a pandemia demostrou o seu acerto. 
Porén, un ano despois a situación non mellorou e hoxe son máis as mulleres 
precarizadas . A actual crise ten un impacto enorme en sectores amplamente 
feminizados (coidados, servizos, comercio, sanidade, alimentación...) e 
foron os sectores protagonizados por mulleres os que máis riscos asumiron 
respecto da súa propia saúde pola falta de medidas. Así mesmo, a violencia 
contra as mulleres segue presente e hai un enorme retroceso na súa 
visibilidade, ademais de enormes dificultades para romper coa espiral de 
violencia
derivadas das restricións sanitarias e das dificultades para acceder a servizos 
e ter contacto social.

O feminismo galego impulsou no noso país unha resposta social sen 
precedentes que inzou as rúas os 8 de marzo dos anos anteriores, precedidas 
de históricas mobilizacións nacionais en Verín, Lugo, Vigo e Santiago de 
Compostela desde que no ano 2017 se fixeron as primeiras convocatorias de 
apoio á folga internacional, emanada de Latinoamérica. Neste 2021, por 
circunstancias sanitarias, as mobilizacións serán necesariamente locais ou 
comarcais e máis reducidas, pero coa mesma fortaleza e contundencia. Por 
estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que 
corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo 
galego está a colocar na axenda social e comprometer os nosos esforzos en 
corrixir as desigualdades que se agravan na Galiza de 2021.
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Cómpre dar unha forte resposta a esta situación. Non podendo permitir que 
a pandemia sexa a coartada para conxelar avances sociais nin para 
retroceder nos nosos dereitos. Esta crise non a teñen que pagar as mulleres.

Por todo isto, o grupo municipal do bng solicita do pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte

Acordo:

1) Expresar e recoñecer as convocatorias do feminismo galego 
autoorganizado que neste 2021 colocan no centro do debate os coidados e as 
consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e 
político no que vivimos, agravadas polo impacto da pandemia da covid-19 
,que demostrou como a vida non podería sosterse sen coidados que se 
desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a través da 
precarización de moitas mulleres, e expresar o compromiso desta 
corporación para traballar contribuíndo a superar esta situación.

2) Instar á xunta de Galiza a demandar do goberno central o aumento dos 
recursos destinados á inspección laboral e a súa transferencia á Comunidade 
autónoma galega, e á creación dun corpo específico de inspección laboral 
que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias para testar a 
existencia ou non de discriminacións por razón de xénero.

3) Instar á Xunta de Galiza a asumir as súas competencias en materia de 
atención á dependencia. Mentres tanto, e en canto estas competencias sexan 
exercidas nunha parte fundamental polos concellos galegos, incrementar 
nomeadamente o financiamento que achega ao sostemento do Servizo de 
Axuda no Fogar para cubrir o custe real da prestación do servizo así como a 
modificación da actual normativa para que as empresas que vulneren os 
dereitos laborais e salariais das traballadoras non poidan concorrer aos 
procesos de licitación.".

Engade o sr. Vilasánhez Feijoo que trala lectura do manifesto entende que 
queda demostrado o compromiso da Corporación municipal co feminismo, e 
aproveita para lamentar que case un 80% do empregos perdidos estiveran 
ocupados por mulleres e moitos deles se perderan en parte pola retirada de 
fondos públicos para garderías, centros de día, etc. e pide que se volvan 
prestar para evitar que este sector deixe de ser nunha cabeza de turco.

Concédeselle a palabra ó Sr. Melo Rodríguez para dicir que o seu Grupo 
está de acordo co primeiro punto do acordo proposto na moción, pero 
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matiza que se debe recoñecer a labor do feminismo galego durante todo o 
ano e non só en datas sinaladas, así como a que levan a cabo as traballadoras 
que mellora a calidade de vida da sociedade no seu conxunto e das súas 
familias en particular. Respecto do segundo apartado do acordo proposto o 
concelleiro di que están de acordo en reclamar ó Goberno central o aumento 
de recursos destinados á inspección e mesmo en solicitar a transferencia de 
competencias neste campo á Comunidade Autónoma, pero no que atinxe a 
impulsar a creación dun corpo específico de inspección laboral,  non se pode 
apoiar ao non estar permitido pola lexislación laboral. Sobre o terceiro  
punto do acordo proposto di que o servizo de axuda ao fogar é un servizo 
público de titularidade municipal  que forma parte dos servizos sociais 
comunitarios básicos, que son aqueles cuxa prestación debe ser asegurada 
polos municipios e pese a ser un servizo municipal son financiados 
maioritariamente pola Xunta de Galicia en base á necesaria colaboración 
institucional entre Administracións. Prosegue dicindo o concelleiro que de 
feito a Xunta asume a maior  parte do seu financiamento, correspondendo ós 
concellos a súa xestión, e que de feito a Administración autonómica 
incrementou o seu investimento  no orzamento de 2021 en mais de  
83.000.000 de euros, o que supón un incremento dun 10% respecto do 
exercicio anterior, a fin de que os concellos puidesen aumentar o número de 
usuarios e as  horas de atención, o que faría posible que o servizo chegase a 
unhas 23.000 persoas. Engade o concelleiro que legalmente está previsto o 
cofinanciamento ó 50% e que o Goberno central debería aportar uns 
45.000.000 de euros, que o investimento total actual no servizo é de 
400.000.000 millóns de euros, dos que o 76% procede das arcas 
autonómicas e o 24% restante do Goberno central.  Destaca o concelleiro 
que en Galicia un 90% das persoas dependentes reciben algún tipo de 
prestación e que a nivel estatal esa porcentaxe descenda ata o 10% e que 
mentres estiveron pechados os centros de día por mor da pandemia a Xunta 
puxo en marcha un servizo de axuda extraordinario sen que os usuarios 
tiveran que facer desembolso ningún e que a falta de compromiso inversor 
do Goberno estatal é contraposto ó da Xunta, que pretende incrementar o 
financiamento para a mellora do servizo, como proba o feito de que xa se 
comprometeu coa FEGAMP  a revisar as aportacións a este servizo.

Concédeselle a palabra á Sra. Urdangaray para dicir que como xa se fixo 
constar no manifesto ó que deu lectura antes, e que como pasa sempre nas 
grandes crises económicas, as mulleres son sempre as primeiras en sufrir os 
seus efectos, as primeiras que se ven obrigadas a recortar o  consumo para 
atender ás necesidades familiares e tamén as  primeiras en asumir o coidado 
das persoas dependentes, compaxinando a xornada laboral coa doméstica e 
cita os seguintes datos: o 2020 engrosou en 10.000 o número de  mulleres 
que se viron abocadas a abandonar o mercado laboral para atender ó coidado 
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das súas familias, elevando a cifra a 179.990 ó  concluír o primeiro ano da 
pandemia, o 88,6% das persoas inactivas nese ano son mulleres,un total de 
1.353 mulleres solicitaron abandonar e en canto a contratos temporais a 
tempo parcial o 93% corresponde a mulleres, e tamén o 76% das reducións 
de xornada e o 65% das contratacións indefinidas descontinuas, que as 
mulleres afectadas en Galicia polos ERTES ascende a un 57% e que só o 
2,3% das que están en activo ocupan postos de alta dirección e para o caso 
dos homes o 4 por cento, e que tendo en conta do exposto, conclúe 
manifestando o apoio do Grupo ó que pertence  á moción presentada. 

Intervén o alcalde para cualificar de autobombo as intervencións dos 
integrantes do Partido Popular respecto da cuestión debatida e di que hai 
que distinguir entre a competencia municipal e da incumbencia municipal, 
pertencendo o SAF a esta última por que a Xunta de Galicia fixo unha lei na 
que dixo que os servizos sociais eran competencia dos concellos. Di o 
alcalde que os concellos asumiron a prestación do servizo por imposición da 
Xunta de Galicia, e que non é certo que esta financie á maior parte do seu 
custo, xa que leva pagando desde fai anos 9,70 euros por hora, sen ter en 
conta nin o incremento do IPC, salarios das traballadoras etc constando a 
hora de servizos sociais entre 17 e 18 euros e non lle consta tampouco que 
na FEGAMP recibiran ningunha proposta para incrementar ese 9,70 euros 
por hora, cuxo incremento solicitou presoalmente en varias ocasións na 
Comisión de Administración Local, na que participan representantes da 
Xunta. Di que o Estado manda cartos ás Comunidades Autónomas para 
educación e servizos sociais pero os concellos non recibiron nin un euro 
máis para mantemento de centro de ensino ou para o custo das horas dos 
servizos sociais.
E non habendo mais intervencións, a Presidencia somete a debate a moción, 
resultando que, en votación ordinaria, e por 12 votos favor (dos concelleiros 
integrantes dos Grupos municipais do PsdG-PSOE e Mixto) e 5 en contra 
(dos concelleiros integrantes do Grupo municipal do Partido Popular), o 
Pleno acorda:

1) Expresar e recoñecer as convocatorias do feminismo galego 
autoorganizado que neste 2021 colocan no centro do debate os coidados 
e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, 
social e político no que vivimos, agravadas polo impacto da pandemia 
da covid-19 ,que demostrou como a vida non podería sosterse sen 
coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a 
través da precarización de moitas mulleres, e expresar o compromiso 
desta corporación para traballar contribuíndo a superar esta situación.
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2) Instar á xunta de Galiza a demandar do goberno central o aumento 
dos recursos destinados á inspección laboral e a súa transferencia á 
Comunidade autónoma galega, e á creación dun corpo específico de 
inspección laboral que teña competencia para realizar inspeccións 
aleatorias para testar a existencia ou non de discriminacións por razón 
de xénero.

3) Instar á Xunta de Galiza a asumir as súas competencias en materia 
de atención á dependencia. Mentres tanto, e en canto estas 
competencias sexan exercidas nunha parte fundamental polos concellos 
galegos, incrementar nomeadamente o financiamento que achega ao 
sostemento do Servizo de Axuda no Fogar para cubrir o custe real da 
prestación do servizo así como a modificación da actual normativa para 
que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das 
traballadoras non poidan concorrer aos procesos de licitación.

4º Moción de carácter político presentada polo voceiro do Grupo Mixto 
co obxecto de requirir á empresa IBERDROLA para que manteña o 
centro de operacións de conca na Rúa de Valdeorras. Expediente 2021 
SEC000000092.

Antes de comezar o estudo deste asunto, o alcalde dá conta de que existe un 
acordo dos voceiros dos distintos grupos para asumir a parte dispositiva da 
referida moción como declaración institucional do Concello e recorda que 
fai xa un ano esta Entidade amosou o seu apoio ós traballadores afectados.

Logo da ratificación da inclusión na orde do día, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos concelleiros o alcalde sinala que se engadirá como emenda 
aceptada polo sr. García Yáñez e os demais grupos un novo apartado que 
lerá a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, sr. Aguado García , 
formado todo o conxunto a declaración institucional mencionada.  

Non obstante, na  súa quenda o voceiro do Grupo Mixto da lectura ó texto 
íntegro da moción que se transcribe de seguido:

“Nos anos coirenta a necesidade de dotar de enerxía eléctrica a unha 
industria en estado de parálises, produto da Guerra Civil, era acuciante. 
Retomouse o Plan Prieto de Obras Hidraúlicas do ano 1933 e puxéronse as 
concas hidrolóxicas nese obxectivo. As concesións na bacía do río Sil eran 
cobizadas polo que foron repartidas entre tres empresas: Endesa, 
Hidroeléctrica de Moncabril, e Saltos del Sil.
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Saltos del Sil constituíuse en Madrid en xullo de 1945, impulsada polo 
Banco Central, e contaba cunha importante participación social do 
empresario coruñés franquista Pedro Barrié de la Maza. 

Iniciada por Saltos del Sil a explotación do río Sil dende a confluencia co 
Cabreira posteriormente concédenlle tamén a conca complementar do seu 
afluente, o río Bibei. Canda el ían os cursos do Xares, Navea, Conso e 
Camba. O primeiro salto construído pola empresa foi o de Sequeiros, na 
provincia de Lugo, que quedou completamente rematado en 1951. A partir 
do encoro de Sequeiros seguiron os de Pontenovo, Chandrexa, 
Montefurado, Santo Estevo e San Pedro.

Coa finalidade de facela máis operativa a empresa monta a sede de obras e 
control da produción na Rúa de Valdeorras que dispoñía dunha estación de 
ferrocarril e estaba próxima por estrada coas zonas de intervención. O 
establecemento de Saltos del Sil no barrio da Estación da Rúa impulsa o seu 
desenvolvemento empresarial e urbanístico que terá o vértice expansivo na 
década dos setenta. 

A necesidade de levantar as liñas de alta tensión que posibilitasen o 
transporte de enerxía cara a zona de Madrid, Saltos del Sil entra en contacto 
con Iberduero, que estaba a estender a súa rede de distribución no centro 
peninsular. Como produto desa colaboración en 1963 Saltos del Sil entra a 
formar parte do Grupo Iberduero.

En 1992 Iberduero se fusiona con Hidrola para formar unha nova empresa 
Iberdrola, naquel momento a principal empresa produtora nacional, que 
estabelece a súa sede empresarial en Madrid e a social en Bilbao, deixando 
as dependencias da Rúa para, entre outras tarefas, a explotación da conca do 
Sil.
 
Ata hoxe en que Iberdrola, con el fondo qatarí Qatar Investment Authority 
(QIA) como principal propietario, decide trasladar 16 traballadores ás 
dependencias de Salamanca. Meditada decisión empresarial, anunciada 
dende vai anos, que pode supor o inicio de baleirar o Centro de Operación 
de Conca da Rúa de Valdeorras e que non ten en conta o dano que provoca 
na sociedade na que se sitúa e ao medio xeográfico ao que tanto debe. 
Porque as empresas non poden desligarse do medio social no que naceron e 
no que seguen a extraer grandes beneficios. O oriente ourensán, a Rúa en 
concreto, necesita manter unha empresa que conformou o que hoxe en día é. 
Iberdrola ten que soster o compromiso co territorio que explota. Ten que 
conservar o enramado laboral que incide no freo da despoboación e a 
desertización industrial e demográfica. 
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Por todo o anteriormente exposto sometemos á consideración do Pleno para 
que aprobe e transmita á Xunta de Galicia, a empresa Iberdrola, ao comité 
de empresa, e ao Concello de A Rúa os seguintes 

ACORDOS:

1º- Solidarizarnos cos empregados afectados pola decisión de Iberdrola no 
que respecta ao traslado do seus postos de traballo á provincia de 
Salamanca.

2º- Instar a Iberdrola a manter as mesmas condicións, tanto no número de 
traballadores como nas laborais, e renunciar a desmantelar o Centro de 
Operación de Conca na Rúa de Valdeorras.

3º- Recordar a Xunta de Galicia o acordo unánime que tomou o Parlamento 
galego no ano 2019 para que mediara na procura dunha solución que non 
pasease pola deslocalización do centro de Iberdrola da Rúa.

4º- O Concello de O Barco manifesta a súa total oposición á intención da 
empresa Iberdrola xa que non está por renunciar ao tecido industrial da 
comarca e concretamente, neste caso, no que afecta aos veciños e ao 
concello de A Rúa, e aos que manifestamos o noso apoio e respaldo”.   

Fai  uso da palabra a voceira do Grupo Popular para dicir que o punto a 
engadir é o seguinte:

“5º - Que se dote con mais servizos á  oficina da Rúa co obxectivo de, no 
seu caso, compensar a ausencia do  COC (Centro de Operacións de Conca)  
ou, en calquera caso, aumentar a carga de traballo para consolidar dita 
oficina.”

Sométese a votación a moción presentada coa emenda de adición de xeito 
que a Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
concelleiros, acorda:

1º- Solidarizarnos cos empregados afectados pola decisión de Iberdrola 
no que respecta ao traslado do seus postos de traballo á provincia de 
Salamanca.

2º- Instar a Iberdrola a manter as mesmas condicións, tanto no número 
de traballadores como nas laborais, e renunciar a desmantelar o Centro 
de Operación de Conca na Rúa de Valdeorras.
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3º- Recordar a Xunta de Galicia o acordo unánime que tomou o 
Parlamento galego no ano 2019 para que mediara na procura dunha 
solución que non pasease pola deslocalización do centro de Iberdrola da 
Rúa.

4º- O Concello de O Barco manifesta a súa total oposición á intención 
da empresa Iberdrola xa que non está por renunciar ao tecido 
industrial da comarca e concretamente, neste caso, no que afecta aos 
veciños e ao concello de A Rúa, e aos que manifestamos o noso apoio e 
respaldo”.   

5º- Que se dote con mais servizos á  oficina da Rúa co obxectivo de, no 
seu caso, compensar a ausencia do  COC (Centro de Operacións de 
Conca)  ou, en calquera caso, aumentar a carga de traballo para 
consolidar dita oficina”

5º Moción de carácter político presentada polos voceiro do Grupo 
Municipal do PSdG-PSOE e os concelleiros do Grupo Mixto municipal 
relativa a un novo modelo eólico integral.

Logo da ratificación da súa inclusión na orde do día por unanimidade dos 
concelleiros asistentes á sesión en votación ordinaria, intervén a concelleira 
Dª Margarida Pizcueta Barreiro para, despois de saudar os presentes e 
lamentar que á moción non se adherira o Grupo municipal do Partido 
Popular, pese a ser convidado a facelo,  dicir que non a vai ler literalmente, 
ó constar xa na súa parte dispositiva gran parte do recollido na expositiva, 
polo que se limitará a facer un breve resumo resaltando os puntos mais 
importantes. A moción copiada literalmente di:

“Galicia tivo un forte desenvolvemento eólico dende o ano 1997 ata o 2008 
grazas a existencia de recurso eólico no noso territorio e a un marco 
regulador que favoreceu a implantación de parques eólicos, unido á forte 
aposta dos gobernos polas enerxías renovables.

Dende o ano 2009 ata o 2018, ambos incluídos só foron instalados 277 MW 
en Galicia. Isto supuxo unha perda millonaria en inversión e a paralización 
de novos proxectos empresariais que crearían miles de postos de traballo 
novos no sector.

No ano 2019, volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en 
parques eólicos, con 415,24 MW e 18 parques novos, case o dobre do 
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instalado nos 10 anos anteriores e rematamos 2020 cuns 4.000 MW totais 
instalados no noso territorio. As previsións para o decenio 2020-2030 
apuntan a que se construirán uns 4.500 MW novos, o que suporá máis do 
dobre da potencia instalada actualmente.

O éxito da instalación desa nova potencia eólica, foi resultado dun marco 
regulatorio moi determinado, sobre todo na declaración de utilidade pública 
para os proxectos e a afectación dos terreos, que foi determinante nos 
distintos procesos de expropiación,  este marco regulatorio tivo aspectos 
positivos, pois incrementou a capacidade instalada e axudou a loitar contra o 
cambio climático, pero introduciu desigualdades na negociación e unha falla 
de transparencia cara os propietarios, comunidades rurais e concellos.  

A regulación da Xunta  de Galicia contemplaba que os beneficios da eólica 
debían ser repartidos, a través de plans industriais ou dun plan de fomento 
da enerxía solar, pero moitos dos operadores carecían de plan industrial e 
outros non realizaron as achegas para ese fomento da enerxía solar. A Xunta 
de Galicia contemplou certos beneficios comunitarios, de maneira indirecta, 
pero finalmente non exerceu a súa función fiscalizadora ante os 
incumprimentos das empresas. De igual maneira, tamén houbo 
incumprimentos no relativo ao impacto ambiental, pois o 50% desa potencia 
instalada situouse en zonas da Rede Natura.

En moitos lugares de España o éxito no crecemento da instalación de 
parques eólicos foi consecuencia da falla de oposición social, derivada 
dunha alta participación comunitaria e individual, pero en Galicia 
conseguiuse levar a cabo sen dita participación, causando co tempo conflitos 
sociais e medioambientais, como figura no propio informe da Valedora do 
Pobo do 2020 e polas mobilizacións sociais que comezan a aflorar por todo 
o noso territorio, en concellos afectados por parques eólicos e liñas de 
evacuación.  

Nestes momentos, no que o sector está a experimentar un relanzamento, 
para o Concello do Barco é importante non repetir os erros cometidos no 
pasado, equilibrando a negociación entre as empresas instaladoras e os 
propietarios, nun proceso transparente que sexa unha ferramenta máis para 
loitar contra o despoboamento do noso rural. O marco regulador concede ao 
promotor a posibilidade de camiñar cara a expropiación, coa solicitude de 
declaración de utilidade pública dos parques, incidindo negativamente sobre 
os propietarios na negociación sobre as rendas que lles pagan. A 
administración autonómica debe fomentar mecanismos de transparencia e 
información cara os propietarios, comunidades locais e concellos. As 
autorizacións de explotación eólica carecen de data de caducidade. A 
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veciñanza, comunidades e concellos non reciben a compensación axeitada 
pola instalación dos parques no seu territorio. A protección ambiental do 
territorio é deficiente, coa implantación e repotenciación dos parques en 
lugares próximos ás vivendas e zonas que deberan estar máis protexidas. O 
sistema non concede ao mundo rural nin aos seus propietarios capacidade de 
decisión sobre a posta en marcha dos parques e non deixou aos axentes 
rurais capacidade para poder formar parte da planificación do 
desenvolvemento eólico e fórmulas para autoxestionar o recurso do vento, 
que sí existen noutros países europeos.

Nesta situación, compre traballar entre todos para a elaboración dun novo 
modelo eólico integral coa participación de todos os sectores implicados, 
que poña solución aos problemas expostos.

Por todo o exposto, e deixando claro que o concello do Barco non buscou en 
ningún momento este parque e incluso preferiría que este parque non se 
instalara na zona de Trevinca, os Grupos Municipais do PSdeG-PSOE, 
RIADA CIDADÁ e BNG do Concello de O Barco someten a votación a 
seguinte MOCION para ser aprobada en Pleno:

“Instamos aos Gobernos da Xunta de Galicia e do Estado á elaborar un novo 
modelo eólico integral, contando coa participación de todos os sectores 
implicados, co obxectivo de democratizar o sistema, comezando por 
actualizar o Plan Sectorial Eólico do 1997 ao século XXI, e que debe 
conter as seguintes propostas:

 No ámbito económico:

◦ Establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para os 
impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica.

◦ Establecer no canon eólico e no Fondo de Compensación 
Ambiental que o canon sexa establecido pola potencia instalada 
do parque eólico, utilizando a recadación íntegra para actuar 
sobre melloras nos concellos e nas comunidades locais afectadas 
pola instalación dos ditos parques. 

◦ Introdución de protocolos  de intercambio de información cos 
actores locais para maximizar o impacto económico no territorio 
afectado.

◦ Implantar algún tipo de canon ou axuda directa que revirta nos 
concellos polos que pasan as liñas de evacuación

◦ Establecer a obligatoriedade de que este tipo de instalación leven 
aparellado un plan industrial para o territorio afectado. 
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◦ Ante a crises industrial e desmantelamento empresarial que esta 
a padecer  Galicia instamos á empresa promotora a dar 
preferencia aos bens de equipo fabricados na comunidade 
autonóma, así como a instalar a súa sede en Galicia

 No ámbito da transparencia e participación:

◦ Establecer un modelo de “contrato tipo” para favorecer a 
transparencia e garantías dos propietarios rurais, asi como 
aprobar un novo Plan Sectorial Eólico cunha ampla participación 
dos axentes implicados e que preceptivamente inclúa un informe 
do Consello Económico e Social e un amplo proceso de 
exposición pública de cara a reunir o meirande consenso posíbel

◦ Fomentar dende a administración autonómica, fórmulas de 
negociación previa entre promotor e propietario, previas a un 
posible inicio de procedemento expropiatorio, co obxectivo de 
favorecer unha negociación equilibrada. 

◦ Crear unha base pública de información dos prezos alcanzados 
nas negociacións entre as partes afectadas na instalación dun 
parque eólico.  .

◦ Creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo 
e medioambiental, para concellos e comunidades afectadas por 
procesos de desenvolvemento de actividade eólica no seu 
territorio. 

 No ámbito patrimonial e medioambiental: 

◦ Reforzar as garantías patrimoniais e medioambientais dos 
territorios afectados pola instalación de novos parques eólicos, 
liñas de evacuación ou a repotenciación dos parques existentes, 
con especial atención á protección do territorio pertencente á 
Rede Natura e as súas futuras expansións, como, no caso de 
Trevinca, as iniciadas en 2008 ou en 2012, ou zonas de especial 
protección coma zepas, linc, etc . Apostando polo 
desenvolvemento de figuras de ordenación e protección do 
territorio, protexendo as Áreas de Interese Paisaxístico, a 
Estratexia de Infraestrutura Verde e salvagardando espazos de 
alto interese ambiental impedindo, en todo caso, o 
fraccionamento de proxectos de parques eólicos que se está a 
producir en vulneración da lexislación vixente. 

C
S

V
: 

07
E

50
00

3C
8C

20
0Q

3Q
9D

3R
7M

4W
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003C8C100A9Q2E7C5M7N5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  23/03/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  24/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/03/2021 08:49:28

DOCUMENTO: 20210248001

Fecha: 24/03/2021

Hora: 08:49



44

◦ Implementar mecanismos de información e asesoramento 
medioambiental para as comunidades afectadas pola 
implantación de parques eólicos.

◦ Separar suficientemente ou soterrar as liñas de evacuación 
naqueles puntos onde se acheguen aos núcleos de poboación ou 
naquelas zonas protexidas onde o seu impacto non sexa acorde 
co espazo polo que pasan.

◦ Manter en perfecto estado tódala vías, pistas e camiños públicos 
usados ou ocupados durante o periodo de funcionamento do 
parque eólico. 

◦ Desprazar todo tipo de infraestruturas (camiños e conducións) 
fora da zona de afectación da Mámoa da Moeda e outros 
elementos arqueolóxicos.

◦ Presentar e financiar un plan específico para a recuperación do 
galápago europeo 

◦ Tomar as medidas necesarias para que o parque non afecte á 
recuperación e conservación do lobo ibérico, así como as demáis 
especies que habitan a zona e que se atopan en situación 
vulnerable ou en perigo de extinción.

◦ Xa que a zona esta considerada pola Xunta de alto risco de 
incendios forestais dispor dun plan de actuación ante esta 
continxencia que vaia máis ala do perímetro das instalacións.

◦ Utilizar tecnoloxía que minimice os ruídos producidos polos 
aeroxeneradores, resentando como complemeto ao documento 
inicial un mapa de ruidos e un mapa de contaminación lumínica, 
debido á proximidade do observatorio astronómico da Veiga.

◦ Rexeitar a posta en funcionamento dos proxectos eólicos de 
Neboada; Treboada, Xeada, Orballeira, e Ventumelo pola 
fragmentación irregular do que é un único proxecto.

 No ámbito da planificación:

◦ Propoñer o deseño de figuras específicas para o fomento de 
parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de MW 
anuais para a súa posta en marcha. 

◦ Establecer, ou ben a figura dos parques eólicos singulares ou 
unha reserva de participación para os concellos afectados no 
accionariado dos parques eólicos a instalar dentro do ámbito 
territorial dos propios concellos. 

◦
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Remitirase  copia da parte resolutiva da moción tanto ao Ministerio para la 
Transición Ecológica como ás consellerías de Economía, Empresa e 
Inovación e a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”.

Di a concelleira Pizcueta Barreiro que esta moción recolle os 24 anos de 
percorrido do sector eólico en Galicia e destaca os erros que se cometeron 
por parte das empresas e das institucións, e que se vai centrar 
principalmente no que afecta maioritariamente a este Concello. Prosegue 
dicindo que o sector está a experimentar un relanzamento neste momento 
polo que é importante para O Barco non repetir eses erros do pasado, polo 
que se fai fincapé na necesidade de equilibrar a negociación entre as 
empresas instaladoras e os propietarios, nun proceso transparente que se 
converta nunha ferramenta mais para combater o despoboamento do noso 
rural. Salienta o concelleiro que o marco regulador actual concede ó 
promotor a posibilidade de solicitar a expropiación dos terreos por razón de 
utilidade pública en detrimento dos propietarios e das rendas que perciben, e 
que é obriga da Administración autonómica establecer os mecanismos 
precisos  de transparencia e información para equilibrar esta situación, en 
colaboración cos concellos. Afirma a concelleira que as autorizacións de 
explotación eólicas carecen de data de caducidade e que nin a veciñanza nin 
as institucións son debidamente compensados pola instalación dos parques  
no seu territorio e que a protección medioambiental é deficiente, e a pesares 
da proximidade das instalacións a zonas habitadas non se permite ó mundo 
rural nin ós seus propietarios participar na planificación do modelo eólico 
nin autoxestionar o recurso do vento, a diferencia do que ocorre en outros 
países europeos. Por todo iso, di que cómpre traballar conxuntamente na 
busca un movo modelo eólico integral que teña en conta os distintos 
intereses implicados e, en razón do exposto, e tendo en conta que O Barco 
non buscou en ningún momento este parque e incluso preferiría que non se 
instalase na zona de Trevinca, os Grupos Municipais do PSOE, RIADA e o 
BNG someten á consideración do Pleno esta moción, na que se propón ó 
Pleno a adopción dos seguintes acordos:

“PRIMEIRO.-Instar  aos Gobernos da Xunta de Galicia e do Estado á 
elaborar un novo modelo eólico integral, contando coa participación de 
todos os sectores implicados, co obxectivo de democratizar o sistema, 
comezando por actualizar o Plan Sectorial Eólico do 1997 ao século XXI, e 
que debe conter as seguintes propostas:

 No ámbito económico:
◦ Establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para os 

impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica.
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◦ Establecer no canon eólico e no Fondo de Compensación 
Ambiental que o canon sexa establecido pola potencia instalada 
do parque eólico, utilizando a recadación íntegra para actuar 
sobre melloras nos concellos e nas comunidades locais afectadas 
pola instalación dos ditos parques. 

◦ Introdución de protocolos  de intercambio de información cos 
actores locais para maximizar o impacto económico no territorio 
afectado.

◦ Implantar algún tipo de canon ou axuda directa que revirta nos 
concellos polos que pasan as liñas de evacuación

◦ Establecer a obligatoriedade de que este tipo de instalación leven 
aparellado un plan industrial para o territorio afectado. 

◦ Ante a crises industrial e desmantelamento empresarial que esta 
a padecer  Galicia instamos á empresa promotora a dar 
preferencia aos bens de equipo fabricados na comunidade 
autonóma, así como a instalar a súa sede en Galicia

 No ámbito da transparencia e participación:
◦ Establecer un modelo de “contrato tipo” para favorecer a 

transparencia e garantías dos propietarios rurais, asi como 
aprobar un novo Plan Sectorial Eólico cunha ampla participación 
dos axentes implicados e que preceptivamente inclúa un informe 
do Consello Económico e Social e un amplo proceso de 
exposición pública de cara a reunir o meirande consenso posíbel

◦ Fomentar dende a administración autonómica, fórmulas de 
negociación previa entre promotor e propietario, previas a un 
posible inicio de procedemento expropiatorio, co obxectivo de 
favorecer unha negociación equilibrada. 

◦ Crear unha base pública de información dos prezos alcanzados 
nas negociacións entre as partes afectadas na instalación dun 
parque eólico.  .

◦ Creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo 
e medioambiental, para concellos e comunidades afectadas por 
procesos de desenvolvemento de actividade eólica no seu 
territorio. 

◦
 No ámbito patrimonial e medioambiental: 

◦ Reforzar as garantías patrimoniais e medioambientais dos 
territorios afectados pola instalación de novos parques eólicos, 
liñas de evacuación ou a repotenciación dos parques existentes, 
con especial atención á protección do territorio pertencente á 
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Rede Natura e as súas futuras expansións, como, no caso de 
Trevinca, as iniciadas en 2008 ou en 2012, ou zonas de especial 
protección coma zepas, linc, etc . Apostando polo 
desenvolvemento de figuras de ordenación e protección do 
territorio, protexendo as Áreas de Interese Paisaxístico, a 
Estratexia de Infraestrutura Verde e salvagardando espazos de 
alto interese ambiental impedindo, en todo caso, o 
fraccionamento de proxectos de parques eólicos que se está a 
producir en vulneración da lexislación vixente. 

◦ Implementar mecanismos de información e asesoramento 
medioambiental para as comunidades afectadas pola 
implantación de parques eólicos.

◦ Separar suficientemente ou soterrar as liñas de evacuación 
naqueles puntos onde se acheguen aos núcleos de poboación ou 
naquelas zonas protexidas onde o seu impacto non sexa acorde 
co espazo polo que pasan.

◦ Manter en perfecto estado tódala vías, pistas e camiños públicos 
usados ou ocupados durante o periodo de funcionamento do 
parque eólico. 

◦ Desprazar todo tipo de infraestruturas (camiños e conducións) 
fora da zona de afectación da Mámoa da Moeda e outros 
elementos arqueolóxicos.

◦ Presentar e financiar un plan específico para a recuperación do 
galápago europeo 

◦ Tomar as medidas necesarias para que o parque non afecte á 
recuperación e conservación do lobo ibérico, así como as demáis 
especies que habitan a zona e que se atopan en situación 
vulnerable ou en perigo de extinción.

◦ Xa que a zona esta considerada pola Xunta de alto risco de 
incendios forestais dispor dun plan de actuación ante esta 
continxencia que vaia máis ala do perímetro das instalacións.

◦ Utilizar tecnoloxía que minimice os ruídos producidos polos 
aeroxeneradores, resentando como complemeto ao documento 
inicial un mapa de ruidos e un mapa de contaminación lumínica, 
debido á proximidade do observatorio astronómico da Veiga.

◦ Rexeitar a posta en funcionamento dos proxectos eólicos de 
Neboada; Treboada, Xeada, Orballeira, e Ventumelo pola 
fragmentación irregular do que é un único proxecto.

 No ámbito da planificación:
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◦ Propoñer o deseño de figuras específicas para o fomento de 
parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de MW 
anuais para a súa posta en marcha. 

◦ Establecer, ou ben a figura dos parques eólicos singulares ou 
unha reserva de participación para os concellos afectados no 
accionariado dos parques eólicos a instalar dentro do ámbito 
territorial dos propios concellos. 

SEGUNDO.- Que se remita  copia da parte resolutiva da moción tanto ao 
Ministerio para la Transición Ecológica como ás consellerías de Economía, 
Empresa e Inovación e a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”

De seguido intervén o Sr. Vilasánchez Feijóo para dicir que dado que son 
“copartícipes” da moción e que teñen ven explicada a súa postura ó 
respecto, non vai facer consideracións técnicas, económicas ou socio-
ecolóxicas, pero si quere para facer partícipes ós asistentes dunha nova 
publicada esta mesma mañá na prensa dixital  que afirma un desembarco na 
Galiza de especuladores para se facer con terras para eólicos sen ter aínda os 
proxectos e que o observatorio eólico afirma que ofrecen prezos ridículos e 
períodos de carencia de ata 10 anos, pretendendo obter dereitos exclusivos 
sobre os montes e que chegan os intermediarios buscadores de rendas, e di 
que chegan porque o Partido Popular fixo de Galicia un territorio 
desprotexido,  vítima propiciatoria para ser devorada por depredadores.  Di 
que os xeradores si pero non como o plan do Partido Popular de Galicia, que 
está a asasinar a Galicia para que outros coman do seu cadáver.

De seguido toma a palabra a voceira do PP, a sra. Aguado García para dicir 
que quere explicar que esta moción de carácter político excede amplamente 
das competencias municipais e que mestura cuestións de carácter xeral con 
outras particulares nun “totum revolutum” dificilmente dixerible e que dá a 
impresión dunha viraxe na postura inicial, aparentemente favorable á 
instalación do parque, ata outra que semella totalmente oposta. Sinala a 
concelleira que o seu Grupo non tivo inconveniente en pactar as alegacións 
ó modelo eólico que favorecesen a postura do Barco, pero que é moi difícil 
senón imposible conxugar nunha mesma moción posturas tan dispares como 
a radical do Sr. Vilasánchez e a do seu partido. Di que a moción é confusa 
que non está debidamente estruturada e que non están clarificadas as 
posturas e que dado que neste Pleno se ía tratar unha cuestión de tanta 
importancia como o orzamento para o corrente exercicio, propuxo que se 
tratara o asunto dos eólicos noutra sesión, petición que non foi atendida 
baixo o pretexto de que vencía o prazo para efectuar as alegacións, cousa 
que non era certa porque xa estaba o prazo vencido, polo que non alcanza a 
entender a presa no debate deste asunto.
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Quere  a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular deixar clara a  
postura do seu partido ó respecto,  polo que manifesta que no que atinxe ó 
parque eólico de Prada - que é o que verdadeiramente afecta a este 
Concello- ao seu Grupo lle  preocupa  o impacto negativo  que poida ter nas 
actividades económicas e nos patrimonios cultural e paisaxístico e que por 
iso estiveron de acordo en efectuar as alegacións que se fixeron no seu día. 
Non obstante, di a concelleira, que e en canto á moción de carácter xenérico, 
a postura ideolóxica do seu Grupo é diferente, dado que eles si están a favor 
das enerxías renovables, e en concreto das eólicas, sempre e cando,  e 
naturalmente, sexan compatibles co resto das  actividades económicas, se 
atenda ós intereses dos propietarios, se acade o consenso dos sectores 
implicados e se respecten os acordos adoptados, e que ata onde sabe a 
lexislación galega respecta estas cuestións e engade que lle parece 
tremendamente sospeitoso que pretendan introducir o exposto nesta moción 
como a postura de Valdeorras cando no seu corpo se alude maioritariamente 
á lexislación autonómica, cando a verdadeiramente aplicable neste caso é a 
estatal.

Toma a palabra o Sr. Alonso Araujo, quen di que esta moción unicamente 
recolle pretensións lexítimas co único obxecto de que non queden  
pendentes débedas coma as das concesións hidráulicas, que en pleno século 
XX este tipo de asuntos hai que tratalo con luz e taquígrafros, que ten que 
haber transparencia nesta cuestión e que non se poden pagar prezos 
irrisorios de xeito que se reproduza o acaecido coas explotacións 
hidráulicas. Sinala que a Xunta está preocupada e nerviosa porque xa hai 
una sentenza do TSXG de novembro de 2020 que anulou algunhas licencias 
outorgadas no seu día para instalación de varios parques eólicos que en 
realidade eran un só  parque, dado que compartían centro de transformación 
e liñas de evacuación  e que isto afecta a comarca enteira e o que se faga que 
se faga ben. Tamén afirma o concelleiro que as empresas que promoven este 
tipo de proxectos son de capital estranxeiro, como IBERDOLA, cuxos 
principais accionistas son CATAR INVESTIMENT, BLACK ROCK e o 
BANCO CENTRAL DE NORUEGA, ou ENDESA, participada por ENEL, 
e NATURGY, que conta con accionistas domiciliados en paraísos fiscais, e 
que é para aí onde se vai a riqueza de Ourense e a provincia de Ourense xera 
enerxía polo 10 por cento da enerxía que se produce en España e os que se 
benefician son outros, polo que non está demais o que se reivindica nesta 
moción e que o deberían reivindicar todos.

A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular di que está de acordo co 
sinalado polo voceiro do Grupo Municipal do PsdG-PSOE pero que se 
quería o apoio do seu partido non entende que se lle negara a petición de 

C
S

V
: 

07
E

50
00

3C
8C

20
0Q

3Q
9D

3R
7M

4W
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50003C8C100A9Q2E7C5M7N5

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JESÚS TALLÓN GARCÍA-Adxunto a Secretaría  -  23/03/2021

ALFREDO LAUDELINO GARCIA RODRIGUEZ-Alcalde/Presidente  -  24/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/03/2021 08:49:28

DOCUMENTO: 20210248001

Fecha: 24/03/2021

Hora: 08:49



50

tratar o asunto nun pleno monográfico e se incluíra esta cuestión nesta 
sesión, e que non se trata de dicir calquera cousa, senón de estudar os 
asuntos como é debido na busca da mellor solución, que en relación coa 
transparencia, di que hai unha lei ó respecto, e que de feito o impulso das 
enerxías renovables non é unha cuestión exclusivamente autonómica, xa que 
desde o Ministerio de Transición Ecológica se promoven con insistencia.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que este tema xa se tratou no  pleno 
do mes pasado e en dúas comisións, que logo se presentou un documento no 
que se incluíron distintas propostas, que logo se rectificou e que se fixeron 
as xestións para acadar a participación do Partido Popular e que non puido 
ser, e que non parecía que a solución fose tratar a cuestión mais adiante.

E non habendo mais intervencións, a Presidencia somete a debate a moción, 
resultando que, en votación ordinaria, e por 12 votos favor (dos concelleiros 
integrantes dos Grupos municipais do PsdG-PSOE e Mixto) e 5 en contra 
(dos concelleiros integrantes do Grupo municipal do Partido Popular), o 
Pleno acorda:

PRIMEIRO.-Instar  aos Gobernos da Xunta de Galicia e do Estado á 
elaborar un novo modelo eólico integral, contando coa participación de 
todos os sectores implicados, co obxectivo de democratizar o sistema, 
comezando por actualizar o Plan Sectorial Eólico do 1997 ao século 
XXI, e que debe conter as seguintes propostas:

 No ámbito económico:
◦ Establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para 

os impostos de xestión municipal vinculados coa actividade 
eólica.

◦ Establecer no canon eólico e no Fondo de Compensación 
Ambiental que o canon sexa establecido pola potencia 
instalada do parque eólico, utilizando a recadación íntegra 
para actuar sobre melloras nos concellos e nas comunidades 
locais afectadas pola instalación dos ditos parques. 

◦ Introdución de protocolos  de intercambio de información 
cos actores locais para maximizar o impacto económico no 
territorio afectado.

◦ Implantar algún tipo de canon ou axuda directa que revirta 
nos concellos polos que pasan as liñas de evacuación

◦ Establecer a obligatoriedade de que este tipo de instalación 
leven aparellado un plan industrial para o territorio 
afectado. 
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◦ Ante a crises industrial e desmantelamento empresarial que 
esta a padecer  Galicia instamos á empresa promotora a dar 
preferencia aos bens de equipo fabricados na comunidade 
autonóma, así como a instalar a súa sede en Galicia

 No ámbito da transparencia e participación:
◦ Establecer un modelo de “contrato tipo” para favorecer a 

transparencia e garantías dos propietarios rurais, asi como 
aprobar un novo Plan Sectorial Eólico cunha ampla 
participación dos axentes implicados e que preceptivamente 
inclúa un informe do Consello Económico e Social e un 
amplo proceso de exposición pública de cara a reunir o 
meirande consenso posíbel

◦ Fomentar dende a administración autonómica, fórmulas de 
negociación previa entre promotor e propietario, previas a 
un posible inicio de procedemento expropiatorio, co 
obxectivo de favorecer unha negociación equilibrada. 

◦ Crear unha base pública de información dos prezos 
alcanzados nas negociacións entre as partes afectadas na 
instalación dun parque eólico.  .

◦ Creación dunha oficina de asesoramento técnico, 
administrativo e medioambiental, para concellos e 
comunidades afectadas por procesos de desenvolvemento de 
actividade eólica no seu territorio. 

◦
 No ámbito patrimonial e medioambiental: 

◦ Reforzar as garantías patrimoniais e medioambientais dos 
territorios afectados pola instalación de novos parques 
eólicos, liñas de evacuación ou a repotenciación dos parques 
existentes, con especial atención á protección do territorio 
pertencente á Rede Natura e as súas futuras expansións, 
como, no caso de Trevinca, as iniciadas en 2008 ou en 2012, 
ou zonas de especial protección coma zepas, linc, etc . 
Apostando polo desenvolvemento de figuras de ordenación e 
protección do territorio, protexendo as Áreas de Interese 
Paisaxístico, a Estratexia de Infraestrutura Verde e 
salvagardando espazos de alto interese ambiental impedindo, 
en todo caso, o fraccionamento de proxectos de parques 
eólicos que se está a producir en vulneración da lexislación 
vixente. 
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◦ Implementar mecanismos de información e asesoramento 
medioambiental para as comunidades afectadas pola 
implantación de parques eólicos.

◦ Separar suficientemente ou soterrar as liñas de evacuación 
naqueles puntos onde se acheguen aos núcleos de poboación 
ou naquelas zonas protexidas onde o seu impacto non sexa 
acorde co espazo polo que pasan.

◦ Manter en perfecto estado tódala vías, pistas e camiños 
públicos usados ou ocupados durante o periodo de 
funcionamento do parque eólico. 

◦ Desprazar todo tipo de infraestruturas (camiños e 
conducións) fora da zona de afectación da Mámoa da Moeda 
e outros elementos arqueolóxicos.

◦ Presentar e financiar un plan específico para a recuperación 
do galápago europeo 

◦ Tomar as medidas necesarias para que o parque non afecte á 
recuperación e conservación do lobo ibérico, así como as 
demáis especies que habitan a zona e que se atopan en 
situación vulnerable ou en perigo de extinción.

◦ Xa que a zona esta considerada pola Xunta de alto risco de 
incendios forestais dispor dun plan de actuación ante esta 
continxencia que vaia máis ala do perímetro das instalacións.

◦ Utilizar tecnoloxía que minimice os ruídos producidos polos 
aeroxeneradores, resentando como complemeto ao 
documento inicial un mapa de ruidos e un mapa de 
contaminación lumínica, debido á proximidade do 
observatorio astronómico da Veiga.

◦ Rexeitar a posta en funcionamento dos proxectos eólicos de 
Neboada; Treboada, Xeada, Orballeira, e Ventumelo pola 
fragmentación irregular do que é un único proxecto.

 No ámbito da planificación:
◦ Propoñer o deseño de figuras específicas para o fomento de 

parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de MW 
anuais para a súa posta en marcha. 

◦ Establecer, ou ben a figura dos parques eólicos singulares ou 
unha reserva de participación para os concellos afectados no 
accionariado dos parques eólicos a instalar dentro do ámbito 
territorial dos propios concellos. 

SEGUNDO.- Que se remita  copia da parte resolutiva da moción tanto 
ao Ministerio para la Transición Ecológica como ás consellerías de 
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Economía, Empresa e Inovación e a de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda

Di o alcalde que como xa referiu antes, hai unha moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido Popular con posterioridade á convocatoria 
desta sesión. Logo de ratificar a urxencia do asunto por unanimidade dos 
concelleiros en votación ordinaria, concede a  palabra á concelleira Dª Sonia 
Gutián Martínez para a súa exposición, a moción copiada literalmente di:

"MOCIÓN SOBRE O ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA 
ESTRADA AUTONÓMICA OU-533 CON FONDOS EUROPEOS DE 
RECUPERACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Cohexión territorial, impulso ás infraestruturas, loita contra o 
despoboamento no rural, fomento do emprego e apoio ao tecido empresarial 
e á competitividade industrial son algunhas das principais liñas de traballo 
que recolle o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia  da 
Economía Española, que entre os anos 2021 e 2023 movilizará 72.000 
millóns de euros procedentes do Fondo Europeo de Recuperación (Next 
Generation EU), para facer fronte á crise económica e social xerada pola 
pandemia da Covid-19.

A mellora da accesibilidade e das infraestruturas de comunicación no 
ámbito rural tamén figura entre os eixos de actuación do programa de 
investimentos elaborado pola Xunta de Galicia e cos que aspira a aproveitar 
a convocatoria destes fondos europeos de reconstrución. 

Neste plan e como obxectivo estratéxico figura o proxecto de 
acondicionamento da estrada autonómica OU-533, que une os concellos de 
A Gudiña e A Rúa, e cuxa mellora tería un significativo impacto no oriente 
ourensán ao facilitar a conexión coas comunicacións de altas prestacións 
cara a meseta e o norte de Portugal, beneficiando a máis de 35.000 
ourensáns de preto de vinte concellos. 

Mesmo na veciña comarca do Bierzo, na comunidade de Castela e León, 
partidos políticos e colectivos empresariais tense posicionado a favor da 
conversión desta estrada nunha vía de alta capacidade, xa que supón “unha 
mellor alternativa á proxectada A-76 e unha conexión máis barata e rápida 
co porto de Vigo, os eixes europeos de mercadorías e con Portugal”.
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A estrada autonómica OU-533 entre A Gudiña e A Rúa ten pouco máis de 
50 quilómetros de lonxitude e discorre por un sinuoso trazado entre 
montañas, precisando entre outras melloras da eliminación de curvas e 
travesías para axilizar e facer máis seguro o tránsito de vehículos, con 
especial atención ao transporte de mercadorías, pois son moitos os 
profesionais que escollen esta ruta de norte a sur da provincia para conectar 
coa autovía polo importante aforro de tempo e gastos que supón.

En sintonía coas demandas dos concellos ourensáns que se verían 
beneficiados pola reforma desta estrada, a Xunta de Galicia xa solicitou ao 
Goberno fondos de reconstrucción para o acondicionamento da OU-533, 
proxecto que contribuiría á cohesión territorial das comarcas polas que 
discorre e con importantes beneficios nos ámbitos económicos e turísticos.
Por unha banda, facilitaríase un acceso máis rápido ao servizo ferroviario de 
alta velocidade a través da estación do AVE na Gudiña. Tamén melloraría 
de xeito notable a comunicación por estrada, tanto coa meseta como coa 
costa atlántica e o norte de Portugal ao facilitar a conexión coa autovía A-
52. O impacto económico estaría garantido, xa que as empresas gozarían de 
mellores comunicacións, ao igual que o turismo por ofrecer unha nova 
alternativa para que os viaxeiros se acheguen á única estación de montaña 
de Galicia: Manzaneda.

Consideramos que o arranxo da OU-533 é necesario pero que debería ter 
maior alcance e, malia que as estradas son de diferente titularidade, 
coordinar estas actuacións coas que se levarán a cabo, e xa se acordaron no 
Congreso, respecto da supresión do cruce na N-120 ao seu paso por 
Vilamartín (un punto negro dada a cantidade de accidentes que se producen 
nel e a intensidade media diaria de tráfico que circula por ese tramo). A 
maior afluencia de vehículos e viaxeiros procederá do Concello de O Barco, 
debido a súa densidade de poboación, e cremos que o noso concello debería 
verse beneficiado tamén con estas melloras.

Dada a importancia que este proxecto ten para a transversalidade das 
comunicacións no oriente da provincia de Ourense, o grupo popular no 
Concello de O Barco de Valdeorras propón ao pleno o seguinte:

ACORDO:

● Instar ao Goberno de España a que inclúa nos fondos europeos de 
recuperación a proposta da Xunta de Galicia para a mellora e 
acondicionamento da estada autónómica OU-533, entre A Gudiña e 
A Rúa”.
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Intervén o Sr. Vilasánchez para dicir que desde o PP do Barco se afirma que 
a Xunta  xa solicitou os fondos de recuperación para o acondicionamento da 
estrada OU 533 e pide ó Pleno que inste ao Goberno neste sentido, e 
sorpréndelle que este asunto lle interese agora ao PP do Barco, cando o 
BNG leva anos con esta reivindicación como proban distintos artigos 
publicados en prensa e a emenda presentada ós orzamentos da Comunidade 
Autónoma no ano 2021 pola contía de 2.000.000 de euros que foi rexeitada, 
ao igual que as peticións polo que entende que a petición que agora se 
efectúa ten o único obxectivo de lavar a cara do PP do Barco, e a sumisión 
ás empresas eólicas pero que en calquera caso vai apoiar a moción porque 
está de acordo co solicitado.

Concédeselle a palabra ao Sr. García Yáñez quen fai uso dela para dicir que 
dende RIADA tamén presentou unha moción que propoñía unha emenda ós 
orzamentos de 2021 que tiña como fin a obtención de fondos para o arranxo 
de dita estrada, fundamentalmente no punto que une Petín coa Nacional 120, 
e afirma que apoiará agora esta moción sempre e cando se teña en conta que 
os fondos Next Generetion cos que se pretende financiar este proxecto son 
de concorrencia competitiva, é dicir, que non só hai que presentalos senón 
defendelos, polo que pide que si se denegan eses fondos e o Estado non 
financia,  o PP se comprometa a arranxala a Xunta e loitar porque se inclúa 
a partida nos orzamentos do próximo ano.

Intervén o Sr. Alonso Araujo para dicir que coincide co expresado co 
concelleiro Vilasanchez Feijóo e engade que o PSOE solicitou tamén o 23 
de outubro de 2018 dende o Parlamento Galego que se mellorase a estrada, 
punto de unión entre os distintos concellos da comarca, e en particular pediu 
que se engadira un terceiro carril no tramo que vai da Gudiña á Rúa. Di que 
se alegra do cambio de postura do Partido Popular, que ata o de agora fixo 
todo o posible para que non chegasen a España os fondos Next Generation, 
votando en contra no Parlamento Europeo, rexeitando os Presupostos Xerais 
do Estado e incluso votando en contra do Real Decreto 36/2020 no que se 
sentan as bases para a distribución de ditos fondos extraordinarios e quere 
celebrar que chegase esta moción e que a Conselleira de Infraestruturas, tras 
unha xuntanza co alcalde da Gudiña, cualificase o proxecto de estratéxico 
para a Comarca e que o considerara necesario para o equilibrio territorial da 
zona, chegando incluso a afirmar que se pediran xa ó Estado en torno a uns 
15.000.000 de euros, polo que el recorda. Prosegue na súa quenda o voceiro 
dicindo que coincide co concelleiro de RIADA en esixir o compromiso de 
que se inclúa nos vindeiros orzamentos da Comunidade Autónoma a 
dotación necesaria para acometer o proxecto en caso de que os fondos 
referidos non o cheguen a financiar o que é posible tendo en conta a contía 
dos fondos e a contía dos proxectos presentados, polo que di que o seu 
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Grupo votará a favor da moción sempre que se engada un punto que 
contemple esta cuestión.
 
Concédeselle a palabra á voceira do Grupo Municipal do Partido Popular  
que fai uso dela para dicir que o Grupo Municipal do PsdG-PSOE pode vota 
o que consideren oportuno, que ela non pode asegurar o que decidirá a 
Xunta, que o único que pode facer é asegurar o compromiso do Grupo 
Municipal ó que pertence na loita polo arranxo da estrada, e que o demais 
está fóra da súas competencias.

Fai uso da palabra o Sr. Alonso Araujo quen di que se pode  solicitar o 
compromiso da Xunta e que noutros casos así se fai.

A concelleira Aguado García di que ela asume os compromisos que lle 
corresponden e ningún máis,  que xa manifestou a súa postura amplamente 
na moción e que non ten máis que engadir.

Tras este intercambio de opinións entre os asistentes, faise un receso na 
sesión sendo ás 21:41 horas retomándose ás 21:47 horas.

Logo do receso a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular di que a 
moción está completa e que se queren facer algunha emenda que a fagan e 
que se vote despois, e que non alcanza a entender que si están todos de 
acordo co que se pide queiran votar en contra só porque a presenta o seu 
Grupo, e que poden presentar outra moción ou unha emenda a esta.

Dito o cal o alcalde di que o seu voto será favorable para o caso de que se 
especifique que a petición á Xunta de Galicia para que adopte o compromiso 
de execución da obra en defecto da obtención do financiamento estatal.

A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular di que coa redacción de 
que "en caso de que non se consiga os fondos Next Generation instamos á 
Xunta de Galicia a que se comprometa coa execución da obra" aceptarían a 
emenda.

Procédese a lectura do texto que se somete a votación, e por unanimidade 
dos concelleiros asistentes, en votación ordinaria, o Pleno da Corporación 
acorda: 

● Instar ao Goberno de España a que inclúa nos fondos europeos 
de recuperación a proposta da Xunta de Galicia para a mellora e 
acondicionamento da estada autonómica OU-533, entre A 
Gudiña e A Rúa”.
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● No caso de que non haxa fondos do Estado o Concello do Barco 
solicita á Consellería que asuma a execución da obra.

6º Dación de conta dos decretos da Alcaldía números 113 a 263 de 2021.

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

7º Dación de conta dos decretos de Alcaldía números 175, 187, 240 e 260 
de 2021, relativos a levantamento de reparos.

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

8º Dación de conta dos acordos adoptados nas sesións da Xunta de 
Goberno Local celebradas os días 4, 11 e 19 de febreiro de 2021.

A Presidencia dá conta dos citados acordos contidos nas actas que se 
puxeron a disposición dos asistentes.

9º Rogos e preguntas.

Non se formulan.

E non habendo mais asunto que tratar, o Sr. Presidente levanta a sesión, 
sendo as 21:56 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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