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Secretaria 

 Dª SILVIA ALONSO

Ausentes: 

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)

No salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:30   horas do día 06  

NOVEMBRO  de  2017 

reúnese  en  sesión 

ordinaria,  en  primeira 

convocatoria,  o  

concello  Pleno, baixo a  

presidencia do Sr. alcal-

de,  coa  asistencia  dos  

Sres./as.  concelleiros/as.  

Relacionados na marxe,  

actuando  como  se-

cretario,  Silvia Alonso 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente 

declara aberto o acto e, seguidamente  procédese á análise dos puntos da orde do día.
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CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Boas  tardes  a  todos e  a  todas  e  benvidos  a  este  Pleno 

ordinario. Empezamos porque xa imos con un pouquiño de retraso.  

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DE XUÑO E XULLO

O Sr. Alcalde toma a palabra: O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas de 

xuño  e  xullo,  de  hai  dous  meses  e  tres  meses.  Votos  a  favor?  Algunha  consideración 

previamente? Ningunha consideración sobre estas actas? Non. Votos a favor? Unanimidade.

Sen máis  sométese  o  asunto  a  votación resultando aprobado  por  unanimidade  o  seguinte 

acordo: “Aprobación das actas anteriores 05/06/2017 e 04/07/2017”

2.DACIÓN  DE  CONTA  DA  RESOLUCIÓN  DA  ALCALDÍA  RELATIVA  Á 

REVOGACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS NA XUNTA DE GOBERNO

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O segundo punto da orde do día é a dación de conta da 

resolución da Alcaldía relativa á revogación de competencias delegadas na xunta de goberno. 

Ben,  a  razón de  ser  desta  revogación é  para facilitar  e  axilizar  o traballo  no Concello,  e 

fundamentalmente isto afecta aos asuntos económicos de feito que as facturas de importe 

inferior a 12.000 euros sexan aprobadas directamente por decreto da alcaldía e non pasar por 

xunta de goberno. É unha dación de contas, se alguén quere preguntar algo? Non?

3. SOLICITUDE DE BAIXA DO CONCELLO DE BARBADÁS NA FUNDACIÓN DE 

FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE, EXPOURENSE

O Sr. Alcalde toma a palabra: Solicitude de baixa do Concello de Barbadás na Fundación de 

Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Isto xa se notificou por carta e tamén telefonicamente 

ao responsable, ao xerente de Expourense, Alejandro Rubín. Se lles comunicou por carta, por 

carta, a solicitude realizada desde o Concello de Barbadás para darnos de baixa no padroado 

de Expourense. Barbadás é patrón desde o ano 2006 e entendemos que aínda que Expourense 

é unha fundación de feiras e exposicións, que cumpren cun cometido social e económico, e de 

promoción do comercio e da actividade empresarial da provincia de Ourense, entendemos que 
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non é o lugar acaecido para que estea un concello como Barbadás,  onde non temos unha 

especificidade  industrial,  como pode ter  a  cidade  de  Ourense,  ou mesmo San Cibrao  das 

Viñas. En todo caso, pertencer a ese padroado nos costa ao Concello de Barbadás, 7.000 euros 

cada ano, e nós entendemos que ese diñeiro ten que ser, debería estar mellor investido en 

necesidades que necesitan os nosos veciños e que resolven problemas a curto prazo da nosa 

veciñanza. E non vemos sen embargo que se transfira algún beneficio desde a Fundación de 

Expourense á veciñanza do concello. Por iso solicitamos darnos de baixa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, boas tardes a todos. Esperando que se 

explique un pouco máis o señor Tenente Alcalde na segunda intervención, se a hai. Queremos 

dicir que a nosa opinión ao respecto é que dado tamén o reparto de fondos que hai dende a  

Deputación  Provincial  cara  os  concellos,  pois  parécenos  tamén  un  gasto  ter  que  estar 

abonando ese diñeiro todos os anos. Polo tanto consideramos positivo deixar de estar nese 

padroado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina, está na súa quenda de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos e a todas. Quero que me perdoedes 

hoxe un pouco. Vou a ser bastante curta nas miñas intervencións porque non me encontro 

demasiado ben. Con respecto a  isto,  Democracia  Ourensana,  sempre aposta  por o aforro. 

Como se viu, como se vai ver na moción que vou a presentar máis tarde, como se viu na 

moción de aforro en canto tema dos ascensores, a nós parécenos ben o aforro disto sempre e 

cando non estea dando utilidade. Obviamente, se lle sacamos proveito pois sería bo seguir. 

Agora, se realmente o único que é por ter aí un nome e constar que estamos metidos aí, gastar 

7.000 euros ao ano que non nos producen absolutamente nada, pois non estamos de acordo. 

Estamos de acordo que saiamos porque  a fin de contas quitamos sete de aquí, vinte de alá, 

doce doutro lado, podemos investilos en cousas moito máis necesarias. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido 

Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes noites a todos e a todas. Vamos a ver, neste 

punto o que ten que dicir o Partido Popular que non estamos de acordo porque entendemos 

que si se lle pode sacar proveito en tema de comercio, e en exposicións que poida haber en 

Expourense e é o que temos que dicir. Se imos saíndo de todo pois realmente entendemos que 
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non é así, senón que temos que valorar como nós non temos os beneficios que poida ter iso,  

non podemos entrar a  valorar  se  é  bo  ou é  malo que saiamos.  Entón, o  noso voto neste 

momento nin para un lado nin para o outro. Vale? Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  A miña experiencia que é desde xuño do ano 2015 e que 

Barbadás non tivo un rendemento directo de pertencer a este padroado. De feito, solo existen 

tres concellos que pertenzan a este padroado, que é o Concello de Ourense, San Cibrao das 

Viñas como dicía ten as súas particularidades, porque ten un polígono industrial moi amplo, 

moi importante, pero por exemplo, non está o Pereiro, non está Verín, non está o Carballiño,  

non está o Barco de Valdeorras, non está ningún outro concello. Curiosamente está Barbadás. 

Eu sei por que está Barbadás, que pasou no ano 2006 para que estivera Barbadás. Era unha 

cuestión conxuntural do goberno anterior que gobernaba este concello no ano 2006. E tamén 

por  algunhas  cuestións  políticas  Barbadás  tiña  que  estar  nese  padroado.  Eu  creo  que  no 

padroado de Expourense debe estar a Xunta de Galicia, cunha participación maioritaria, debe 

estar  a  Deputación  Provincial  de  Ourense,  debe  estar  a  cidade  de  Ourense,  deben  estar 

institucións financeiras como Abanca, ou outros bancos, deben estar agrupacións comerciais 

de empresarios como xa están. Pero non entendo porque habendo 92 concellos na provincia 

de Ourense esteamos dous concellos, San Cibrao de Viñas e Barbadás. Isto indica que non é o 

cometido dun concello da dimensión de Barbadás e das particularidades de Barbadás formar 

parte de Expourense.  Se nós quixéramos participar en algún tipo de exposición, temos as 

portas abertas. Iso nolo dixo o xerente de Expourense, Alejandro Rubín, que as portas vamos 

telas  abertas  para  colaborar  en  todo  aquilo  que  necesitemos  para  o  noso  Concello.  Se 

queremos participar  nunha exposición,  si  algún día  queremos participar  en algunha feira, 

podemos facelo sen ningún tipo de problema. O feito de pertencer ao padroado non aporta 

nada  máis  para  o Concello  de  beneficio máis  que estar  sentado nunha mesa de  toma de  

decisións de cales son as feiras, de cal é o orzamento, de cales son as tomas de decisións 

internas do padroado, e eu creo que iso non lle corresponde a Barbadás. Sinceramente, eu creo 

que  non  corresponde.  e  pagar  7.000  euros  para  ir  a  sentarnos  a  unha  mesa  onde  a 

representatividade  do  Concello  é  tan  minúscula  que  nin  sequera  temos  capacidade  de 

actuación en ningún dos temas que alí se trataron, que en algunhas ocasións, particularmente, 

eu, un representante de Barbadás non estaba de acordo, pero a capacidade de actuación era 

mínima, porque aí quen manda é a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Ourense, 
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que son os patróns maioritarios.  Polo tanto, eu  considero que son, que é un diñeiro que 

debemos gastar en cousas máis necesarias para a cidadanía e en gastos máis perentorios para a 

cidadanía. Non quita que un día poidamos colaborar nunha feira ou nunha exposición. Tamén 

hai que ter en conta que en Barbadás  non temos termalismo, non temos unha actividade 

empresarial intensa en ningún dos ámbitos das feiras que se desenvolven alí, Funergal, Vodas,  

Comercio produtos de consumo, produtos usados de segunda man, de ofertas. Eu creo que iso 

pertence ao ámbito empresarial, non municipal. E ese é o motivo polo o que eu solicito ao 

Pleno que tomemos a decisión de darnos de baixa en Expourense.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón?

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada. Simplemente pedir que dea eses cartos que deixamos 

de aboar ao padroado que se adiquen a algo relacionado co comercio e coa empresa aquí en 

Barbadás.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Chelo, segunda quenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, Fina desistiu, xa o fixo nese sentido.

A Sra. Vispo toma a palabra: Díxeno claramente na primeira intervención. Nós vámonos 

abster. Eu entendo que son suposicións do Tenente Alcalde do que di en función a que San 

Cibrao  é  tanto  como nós,  un concello,  a  ver,  que  ten,  nós,  vostede  dicía  que  non temos 

comerciantes aquí que poidan ir ás exposicións, Funergal, temos unha funeraria aquí. Temos 

florerías, temos, ou sexa,  a ver, si que temos tipo de comercio. Mesmo agora,  os de ropa 

infantil estiveron na última exposición. Ou sexa, 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Poden ir igual. Chelo, perdón.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non pasa nada, non pasa nada. A ver, si hai comercios que 

realmente poden ir a estas exposicións, vale? As suposicións que vostede fai politicamente, as 

deixamos aí. Tampouco dixo nada realmente que poidamos dicir. O deixa aí caer e nada máis. 

Non vou a entrar máis. Teño unha decisión tomada. Todos van a apoiar, nós nos vamos a  

abster. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Pois votos a favor? Abstencións? 

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdG-PSOE, 

BNG, Democracia  Ourensana e  Grupo Mixto  e  a  abstención do PP o seguinte  acordo:  “ 

Solicitude de baixa do Concello de Barbadás na fundación de feiras e exposicións de 

Ourense, Expourense”.
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4. APROBACIÓN  INICIAL  DA  ORDENANZA  PARA  PROMOCIÓN  DE 

IGUALDADE DE XÉNERO NO CONCELLO DE BARBADÁS.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á aprobación inicial da ordenanza para promoción 

de igualdade de xénero no Concello de Barbadás. Ten a palabra a Concelleira.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Boas tardes a todas e a todos.  Está claro que a 

violencia de xénero non se acaba utilizando unicamente campañas nin se  trata  realizando 

unicamente campañas o 25 de novembro e o 8 de marzo.  Por iso o goberno de Barbadás,  

dende  a  entrada  no  goberno,  fixo  unha  aposta  importante  no  ámbito  da  igualdade  e  da 

igualdade de xénero particularmente. Cada vez son máis mulleres as que recoñecen que existe 

unha violencia oculta que soportan ou que soportaron ao longo das súas vidas e que empeza a 

saír á luz pública cando son adultas. Por que a soportan ou por que a soportaron non se sabe.  

Pode ser nuns casos por vergoña, por medo, por presión social. Esta violencia oculta a hai que 

ir  destapando  pouco  a  pouco.  E  en  casos  en  que  se  destapou  esta  violencia  oculta  con 

campañas  como a  que  fixo  o  FIN  de  Pontevedra  coa  campaña  “primacoso”  nas  que  as 

mulleres relataban acosos aos que foran sometidas facía anos durante a súa infancia, durante a  

súa adolescencia e saíron centos delas. Algunhas actrices, hoxe, holiwoodienses, pois estanlle 

dando ademais moito eco a este tipo de desigualdades que existen neste tipo de violencias 

existentes.  A pederastia,  outra  violencia  que  existe,  que  moitas  veces  aparece  no  ámbito 

familiar, no ámbito máis próximo ás persoas e que é moi difícil de destapar, que normalmente  

se  destapa,  como  digo,  na  etapa  adulta.  A  normalización  social  de  determinados 

comportamentos son o caldo de cultivo para que estas violencias sigan aí. Sigan interiorizadas 

socialmente como algo normal e se normalicen e incluso en torno ás nenas e ás mozas a 

determinadas  idades.  De  aí,  a  presentación  desta  ordenanza.  Esta  ordenanza  entende  a 

igualdade como algo transversal. Algo que afecta a todas as áreas do goberno. Pretende sentar 

as bases para que a administración do concello sexa máis igualitaria, porque a aprobación das 

leis e das ordenanzas non implica en si tampouco a eliminación da violencia de xénero, pero é 

un paso adiante importante, é un paso adiante, é un paso estratéxico para igualar aínda que so 

sexa en principio no papel, a todos. Por iso dixen na comisión informativa de momento que 

esta ordenanza non se vaia a aplicar seguramente de hoxe á mañá, nin se vaia conseguir de 

hoxe a mañá. Será un camiño que haberá que andar entre todos e entre todas pouquiño a 
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pouco, como formigas, para pouco a pouco ir conseguindo a igualdade. A igualdade de xénero 

con perspectiva de xénero. Supón, por outro lado, a obriga de todas as áreas do goberno de 

incorporar políticas con nesgo de xénero, con perspectiva de xénero desde as súas áreas, o cal 

non implica cun aumento orzamentario en ningunha área, senón simplemente que se lle dea 

esta perspectiva de xénero a área de deportes, a área de educación, á área de cultura, á área de 

servizos sociais.  É  unha ordenanza  que  pretende  implementarse  pouco a  pouco, de  xeito 

transversal e que os distintos aspectos que acabo de nomear. E abarca tamén as diversidades 

sexuais, o papel das mulleres no Concello, etc, etc. Fala incluso de facer, de facer traballos de 

campo, de crear un consello municipal da muller, de fomentar o ámbito do asociacionismo por 

parte das mulleres, etc. E é un pouquiño, a ver, é un pouco o que teño que dicir así a nivel  

global. Se queredes facer algunha pregunta ou algo?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón?

O Sr. Padrón toma a palabra: En principio dicir que estamos de acordo con todo o que se 

expón aquí, nesta ordenanza. Está claro que vamos, os cambios na sociedade non son, son 

rápidos.  Estas  ordenanzas  están  ben  pero  a  sociedade  vai  cambiando  por  si  mesma  sen 

necesidade de ordenanzas, que tamén son positivas. Xa digo, estamos totalmente de acordo. 

Para cumprir esta ordenanza, como vostede ben dixo agora cara o final, seguramente moitos 

aspectos serán case imposibles que se cheguen a facer, porque se necesitaría unha Concellería 

especialmente para isto. Pero unha Concellería cun orzamento importante para realizar todas 

estas cousas, que xa digo, todas nos parecen positivas. Pero témola pero non ten a capacidade 

para levar a cabo todos estes estudos e todas estas cousas que aquí nos expón, que xa digo 

todas son positivas, e estamos de acordo en todas. Por mencionar algunhas cousas que veñen 

aquí  na  ordenanza,  por  exemplo,  no  artigo  6,  sobre  o  capítulo  2,  di  “órganos  afectados, 

representación ou composición equilibrada afectará á constitución do goberno municipal que 

xurda  tras  as  eleccións  debéndose  comprometer  certo  equilibrio  na  composición  das 

comisións”. Isto afecta ás listas electorais. Se saen votados uns cantos concelleiros non se 

poden andar cambiando para facer unha 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu agradezo que non entremos nun debate impetuoso, senón 

que se aclaren as cuestións nas quendas de réplica

O Sr. Padrón toma a palabra: Non sei como se levaría a cabo isto, porque se dentro dunha 

lista electoral van os mesmos homes ca mulleres, logo despois se nos primeiros postos ou 
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quen sae elixido hai máis homes ca mulleres non sei como terían, non sei se quere dicir que 

tiñan que renunciar os que saíron elixidos para que logo despois estean representados todos 

por igual. Nos tribunais, na composición das comisións, que vaian uns ou vaian outros, ou dos 

xurados  ou  dos  tribunais  de  selección,  nos  consellos  municipais  e  demais  órganos  de 

participación si. Agora, por exemplo, no caso dun partido coma o noso que estamos un só ou 

os dous primeiros eran dous homes ou dúas mulleres, non sei como van a facer para…, non se 

podería facer. No resto si, composición de xurados e diso, si. Aquí fala da constitución do 

goberno municipal. No artigo 8 fala da adscrición de persoal especializada e colaboración. 

Canta xente cre que precisaría vostede para levar todo isto a cabo? E no artigo 10, funcións 

específicas, no apartado k), “novos modelos de feminidade e masculinidade. A xeración de 

novos modelos de feminidade e masculinidade”. Non sei que novos modelos pretendemos 

crear máis que os que está creando a propia sociedade xa de por si, porque hoxe en día a 

maioría  loitamos  pola  igualdade  entre  homes  e  mulleres.  No  artigo  14,  no  capítulo  5, 

“medidas”, o punto a), parécenos perfecto, “efectuar diagnósticos sobre o nivel de formación 

en materia de igualdade do persoal ao seu servizo”, refírese ao Concello, ou sexa ao servizo 

de igualdade,  “así  coma sobre o grao de sensibilización das persoas con responsabilidade 

política”. Quería que nos explicara como se fai isto, como se mide este grao de sensibilización 

e se o vai a facer alguén. Aquí, pode haber unha persoa elixida que teña, que teña, que sexa un 

machista grandísimo de pensamento. Entón, que se vai a facer con esa persoa? Porque unha 

persoa pode pensar o que lle dea a gaña. Digo eu. Digo eu. A ver se me entende.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten que rematar.

O Sr. Padrón toma a palabra: Despois sigo. O nivel de formación paréceme perfecto, o 

nivel de formación das persoas. Agora o grao de sensibilización, digo eu, que como se mide 

iso, e quen o vai a facer e cales son os mínimos esixibles.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Deixe esa pregunta para a seguinte quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vale, despois continuo con máis cousas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. Ramón, apagou vostede? Si?

A Sra. Varelas toma a palabra:  A nós a ordenanza parécenos ben desde o punto de vista 

como explicou Ánxela, que pouco a pouco, todos temos que poñer o noso grao de area para  

que  haxa  unha  igualdade  entre  mulleres  e  homes.  En  canto  ao  tema  político,  nas  listas 

electorais ten que haber unha paridade e vostede cando a confeccionou, señor Ramón, ten que 
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saber  que  ten  que  haber  máis  ou  menos tantos  homes  coma tantas  mulleres.  Entón,  iso 

aí..Explícollo non para meterme con vostede, senón para darlle explicación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón. Ramón, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Entón que si que estamos de acordo porque realmente a 

violencia de xénero existe, pero penso que que dende o ámbito político, o ámbito do concello 

podemos  facer  moitas  cousas,  pero  eu  penso  que  a  veces  isto  arranxariámolo  todos  se 

tivéramos  conciencia  e  cada  un  de  nós  ensináramos  aos  nosos  fillos  como  temos  que 

ensinalos.  Ensinarlles  que  non  hai  homes  e  mulleres,  somos  persoal.  E  penso  que  se 

colléramos ese camiño a igualdade sería  plena, porque non me considero superior a un home, 

para nada, porque o que tamén temos que ter coidade é chegar a absorber tanto e chegarnos a 

pasar.  Non,  aquí  somos  iguais.  Entón,  todo  o  que  se  poda  facer  pola  muller,  dende 

Democracia Ourensana, estamos de acordo. Todas as campañas que se podan facer, todo o que 

podamos arranxar, porque é inxusto o que está pasando. É inxusto porque somos un 50%, un 

50% necesario para vivir, para existir como non vamos a estar de acordo. De todas as cousas 

penso que terían que empezar por unha ordenanza, e pouco a pouco tirar nun camiño para 

adiante, desde deportes, é unha área bastante importante, porque sempre, cando falamos de 

deportes, sempre hai moitos máis nenos ca nenas, sempre hai moitísimas máis actividades 

para nenos que para nenas. Entón penso que aí, polo xeral si. A ver, non estou falando en 

concreto.  En xeral  en deportes  sempre  hai  moitos máis nenos ca nenas.  Está  como máis 

fomentado ao neno. Entón si teríamos mais que fomentar en canto a deportes a igualdade. É 

dicir non os hai superiores nin mellores, somos todos iguais. E cando nós demos educado aos 

nosos fillos, si, como vos digo, isto, dentro de equis anos darase cambiado, pero, temos que 

ser cada un de nós nas nosas casas. Iso é o principal labor, nas nosas casas. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido 

Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Desde o Partido Popular, a ver, a ordenanza nós estamos de 

acordo  co  señor  Padrón,  que  hai  puntos  que  nós tampouco vemos correctos.  Ou sexa,  a 

ordenanza  pódese  mellorar  loxicamente.  Pero,  a  ver,  vostede  leva  agora  dous  anos  na 

Concellería e ve que a participación tanto nos movementos de asociacións que se crearon por 

o señor Sarín, a ver, a participación que hai, xa o ve. Entende? Entón, neste consello que 

vostede  quere  crear  de  homes  e  mulleres  en  igualdade,  eu,  soamente  lle  diría  que  onte, 
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entrando na páxina do Concello, vin, a ver se me deixa, listaxe de admitidos no programa 

Tempo de Mulleres, vale? Non vou a entrar si que calquera entre, o valore, e que vexa os 

nomes que hai nesa lista. Todos están relacionados a un partido político, vale? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, Ánxela.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, todos, me refiro a ver, perdón polo que dixen. A maioría 

das persoas están, é igual. Que o valoren a entrar. Catro ou cinco persoas están vinculadas.  

Vale? Xa catro ou cinco. Os demais. Si, si, claro que si. Vamos a ver. Vostede o ten claro 

porque eu estiven en charlas, ou fun, ou me comentaron e a ver, o fomento que vostedes fan 

da igualdade? Vamos a ver, os homes e as mulleres na sociedade que vivimos, e teño que  

darlle a razón  á señora Fina Varelas ou o señor Padrón, que xa, na sociedade que vivimos xa 

intentamos, as mulleres, por si, ir acaparando postos arriba, sociedade, sociedade, e tanto a ter 

esa igualdade cos homes. E os homes, xa non nos ven como as mulleres, non, senón que xa  

nos imos igualando uns con outros, tantos para un lado coma para o outro. Iso ten que ser no 

colexio, ten que empezar na casa, ten que empezar, mire, señora Fina Varelas, en deportes que 

eu levei esa área durante uns anos, aí non se facían excepcións. Ou sexa, ten que entender que 

o Concello, xa nos anos que estivo gobernando o Partido Popular, a igualdade entre nenos e 

nenas, me refiro ao deporte, a nena que quería facer, practicar fútbol, practicaba fútbol, e 

aínda seguen hoxe, ou sexa, incluso, había nenos pois que ou ían a ximnasia rítmica, e ían os 

nenos sen problema ningún. Eu creo que xa desde anos atrás, neste Concello, xa se practicou 

o que é a igualdade de xénero entre homes e mulleres, entre nenos e nenas, e creo que a  

educación de todo isto, está nas escolas e está nas propias de casa de cada un.  A ordenanza? É 

que teño os puntos tamén, pero para non pararnos. A ver, eu estou de acordo no tema das 

eleccións, a paridade existe, pero o que vostede pon aquí non é a paridade. E segundo, o que 

pon a ordenanza, non digo que o puxera vostede. Despois, noutros puntos, a representación da 

composición  equilibrada  era  o  que  eu  lle  dicía  agora.  Tamén  nos  fixamos  no deseño  de 

estratexias tendentes á xeración dos novos modelos de feminidade masculinidade implicados 

na promoción de valores e actitudes xeradoras dunha cultura de igualdade. Hai cousas aquí 

que non, ou sexa, a ver, que realmente nós non vemos que sexa para unha ordenanza. Eu creo 

que, non sei. E despois que o Partido Popular durante os anos que estivemos gobernando sabe 

que o trouxen, porque sei que está colgado aínda na páxina web, e si fixemos o terceiro. Ou  

sexa, a ver, traballando cun equipo, pero mire, aquí o que cando facemos o 25 de novembro,  

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: 
P3200900C

10



CONCELLO DE BARBADÁS

xa ve e veo vostede, en dous anos, tres anos que levan, quen se implica? Isto ten, temos que 

implicarnos todos, todos desde abaixo. Todos. E ir pouquiño a pouco. O que aí ben lle dou a  

razón que é un camiño que temos que ir pouquiño a pouco. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señora Chelo Vispo. Ten a palabra a señora 

concelleira. Agora son tres minutos.

A Sra. González toma a palabra:  Ben, o punto de partida parece ser que é o que estamos 

todo  de  acordo,  quizais  o  punto  de  encontro  de  todos  nós,  é  en  que  efectivamente 

recoñecemos que existe desigualdade na sociedade entre homes e mulleres. Creo que ata aí 

estamos  todos  de  acordo.  Partindo  desde  ese  punto  de  vista,  do  recoñecemento  de  esa 

existencia de desigualdades, desde o goberno, consideramos, imprescindible traballar para que 

a igualdade sexa efectiva e real. Dona Chelo Vispo puña un exemplo ao mellor partindo da 

súa situación, ou da miña, ou de xente tal. Pero vostede, si se para a mirar a moitas mulleres  

que teñen unha situación diferente á nosa porque ao mellor nunca fomos maltratadas ou si,  

nunca fomos acosadas ou si, nunca fomos ninguneadas ou si, ou nunca o recoñecemos ou si o 

recoñecemos. Hai moitísimas mulleres hoxe en día en Barbadás que recoñecen abertamente 

que sufriron acosos, que sufriron violencia e que están sufrindo violencia machista. Con estas 

palabras, machista. Por que negarnos, ou por que equiparar o machismo feminismo? Cando 

non son para nada iguais. Agora contéstolle a dona Fina Varelas. É dicir, esa desigualdade 

existe. Esa desigualdade existe porque hai un patrón patriarcal, unha sociedade patriarcal hoxe 

en día que é a que está sustentando todas esas desigualdades. Unha sociedade patriarcal que 

vai desde que nacemos ata hoxe, nas nosas vidas. Iso é así. E vese en todos os ámbitos das 

nosas vidas, no ámbito educativo, no ámbito familiar, no ámbito laboral, en todos os ámbitos 

da vida. Absolutamente en todos, a pouco que se empece a observar as cousas con perspectiva 

de xénero. A pouco que se empece a observar as cousas con perspectiva de xénero. E voulles 

dicir un exemplo que é moi claro e moi gráfico. Eu teño unha clase de nenos, agora mesmo, 

cinco anos, pero o ano pasado tiñan catro anos. E leveille, eu fago actividades deste tipo na 

clase, non?. Leveille uns maniquís, as típicas bonecas de recortar, e tíñanlle que poñer traxes, 

unhas veces de futbolista, outras de cirurxián, outras de varredor ou varredora, e tal. A maioría 

esmagadora,  si  que  hai  algún  neno  ou  algunha  nena  que  non,  que  non  cumpre  eses 

estereotipos,  pero  a  maioría  esmagadora  cumpría  os  estereotipos  de  xénero  vixentes 

actualmente, con tres-catro anos, eh?  Con tres anos hai nenos que se negan a xogar  con 
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bonecas. Con tres anos teñen claro que o rosa é unha cor de nenas e o azul é unha cor de 

nenos.  Son  cousas  que  están  aí  socialmente  e  que  van  medrando  con  elas.  E  que  van 

medrando con elas e que sustentan a violencia de xénero ao chegar á adolescencia. Porque 

manter eses estereotipos desde a infancia ata a adolescencia, supón que na adolescencia se 

permita, se permita, e incluso de desexe nun momento dado, e isto falando con mozas, tamén,  

non estou dicindo por dicilo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.

A sra. González toma a palabra: Se permita e se desexe que a parella, ou a persoa que lle  

gusta, sexa celosa, para demostrarlle que a quere, ou lle mire o móbil para demostrarlle que a 

quere, ou a controle para demostrarlle que a quere. E iso, levado ao ámbito familiar,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate

A Sra. González toma a palabra: Pode chegar a un nivel de acoso tal que pode chegar, 

tranquilamente á violencia no seu momento cúmio que é cando matan á muller.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra: E desgraciadamente van 42 neste momento. De aí  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Despois ten un minuto máis. Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ao final non me contestou ás cousas concretas sobre o, sobre 

á  ordenanza,  porque,  vamos a  ver,  é  que  o  debate  hoxe  aquí  non é  recoñecer  ou non a  

desigualdade, ou loitar pola igualdade, porque estamos todos como dixen antes, a maioría  dos 

que estamos aquí, todos os que estamos aquí, a maioría da sociedade estamos a loitar pola 

igualdade. E doulle a razón, ou sexa, subscribo o que dixo dona Chelo e que hoxe tanto as 

mulleres coma os homes, a maioría da sociedade vai nese camiño. Entón o debate hoxe aquí 

non é iso. O debate aquí é que trae unha ordenanza e nós temos que estudar uns puntos e  

mirar onde nos parece mellor ou peor. Xa digo, eu so falo aquí de certos puntos. Subscribimos 

a ordenanza en todo o resto, que é moi extensa, pero hai puntos nos que pensamos que é o que 

o debate son os puntos da ordenanza. Entón, vólvolle a repetir, o do grao de sensibilización, 

como se vai a medir iso? Quédame máis cousas. O de, e que xa empezamos a falar doutras 

cousas e …Fala vostede aquí en ámbitos e medidas do artigo 31, capítulo 11, igualdade no 

emprego,  di  “políticas  e  procedementos  relativos  a  emprego  do  concello  e  empresas 

subministradoras de servizos co fin de tratar a desigualdade nun prazo apropiado. A igualdade 
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de  salarios  incluído  un  salario  igual  a  un  traballador  de  valor  equivalente”  Home,  xa 

supoñemos que aquí no concello os salarios son igualitarios. Non? Por aquí, dáse por feito.  

Nós damos por feito que son igualitarios. E logo, despois, as empresas subministradoras? Se 

unha empresa está dirixida por unha muller ou por un home e ten dous encargados, e son 

homes, os dous homes, ou dúas mulleres, vai vostede a dicirlle a esa empresa que non a 

contrata porque ten dous, non ten paridade dentro da súa empresa? Porque di non so fala do,  

fala das empresas subministradoras de servizos ao Concello. Non pode vostede discriminar a 

unha empresa, unha empresa privada se ten un xefe que é home ou muller, e logo ten outros 

dous encargados que son dous homes ou son dúas mulleres, non lle pode dicir vostede que 

non a contrata porque tiña que ter os dous encargados, un tiña que ser muller e outro tiña que 

ser home. Vamos, a min, é o que entendo aquí. Entón me parece unha discriminación. E logo,  

no punto b), “adopción de medidas fronte o acoso sexual e o acoso sexista”, adopción de 

medidas?, aí non hai adopción de medidas. Aí so hai unha, tolerancia cero.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: E xa digo, temos que mirar o tema…,a última. Na concesión 

de subvencións, no artigo 34, “á hora de adxudicar subvencións ás asociacións, organizacións 

ou colectivos peticionarios,  incluirase como criterio de valoración o compromiso de estas 

coigualdades de mulleres e homes, tanto no referente á composición da súa directiva como á 

realización das actividades que pretenden desenvolver”. Un equipo de, non sei, de fútbol, que 

sexa  de  homes,  ou de  mulleres,  que  lle  está  pedindo? Que lle  fagan  un papel,  “estamos 

comprometidos coa igualdade”? Non, porque nos estatutos dese clube non pon nada de que 

teñan que ser homes ou mulleres.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón. Entendéuselle

O Sr. Padrón toma a palabra: A pregunta é 

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que vamos en catro.

O Sr. Padrón toma a palabra: É que non me contesta ao que lle digo, que vai, que lle vai a 

pedir  un  papel  aparte,  un  papel  aparte  dicindo  “estamos  comprometidos  coa  igualdade”? 

Tamén estamos comprometidos cos dereitos humanos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra:  Porque  nos  propios  estatutos  do  club  xa  non  hai 

discriminación.
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O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Ramón,  está  entendido.  Vamos  en  catro  minutos  trece 

segundos cando a quenda son tres minutos. Pídolle a todos vostedes que nos cingamos aos 

tempos.

O Sr. Padrón toma a palabra: A ver se me contesta a eses puntos porque senón non sei que 

vamos votar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Falamos, estou falando de tempos. Creo que nos temos que 

cinguir aos tempos. Señora Fina, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu penso que obrigando ás persoas ou esixíndolle non é o 

medio máis axeitado para chegar a un bo fin. Eu vouvos a dicir que son a primeira persoa que 

creo  na  igualdade  porque a  min educáronme así.  A miña nai  desde  pequeniña,  é  que  os 

primeiros recordos que eu teño é, “Fina estuda, Fina traballa, nunca dependas dun home, ten 

diñeiro, só así poderás encontrar amor e así poderás ter á  persoa que queres ao teu lado, así es 

libre para se algo non che gusta deixalo”. É un exemplo que vos poño. E eu á miña filla vouna 

educar así. A miña filla póñolle vestidos azuis como lle poño vestidos rosas. Tanto xoga cun 

cochiño como cunha boneca. A que me refiro con todo isto? Co que mellor podemos facer 

todos é desde a nosa casa educar aos nosos fillos. E como moito desde o Concello facer moito 

fincapé na educación, na área de educación, porque os nenos son esponxas, son esponxas e 

collen todo. E para cambiar isto é moi difícil cambiar a un home de corenta anos que lle bata á 

muller e dicir “non, non lle podes pegar”, non, porque non che vai a facer caso Ánxela. Aquí 

temos que empezar coas novas xeracións. Cos neniños de abaixo porque son o noso futuro e 

só cando eduquemos a eses nenos de dous ou tres anos ou dun ano, poderemos acabar con 

esta lacra social. Porque eses nenos podemos meterlle información, somos iguais, non existen  

as  cores,  non existen  os  traballos  de  para  un  home ou para  unha muller.  Porque  a  min 

ensináronme iso e ensinoumo unha persoa que hoxe tería 89 anos. Era unha muller adiantada 

á  súa  época.  Ensinoume a  que  tiña  que  traballar  eu,  a  non depender  dun home que me 

mantivera ou que me coidara. Non, non existe iso. E iso é o que nós temos que facer. Porque a 

min non hai ningún home que me pega porque se me pega un guantazo o seguinte lévao el. 

Porque é así. A ver. Non hai que andarnos pegando. Entendámonos. Non está ben, nin que un 

home lle pegue a unha muller nin que unha muller lle peque a un home, pero está claro que si 

ti tes as ideas claras dende que naciches, que te educaron así, nunca ninguén  che vai poñer un 

pe encima. E eu por iso,  tanto reivindicar  feminismo, non. Nós somos as que temos que 
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crernos que somos tan boas coma eles, nada máis. Pero non ilo berrando, nin ilo proclamando. 

Facelo con feitos. Coa nosa educación, ti aos teus fillos, eu a miña, entón imos chegar lonxe.  

Impoñendo cousas Ánxela,  non vamos a conseguir nada.  Eu estou de acordo, pero isto  é 

papel, porque como cambiarlle a cabeza, mira, a unha persoa de cincuenta ou sesenta anos? 

Como a podes cambiar cando ti o que lle estas dicindo non te está entendendo. Por que non te  

está entendendo? Porque mamou outra cousa. Mamou desde o berce que o home manda máis. 

Entón loita, loita polos de abaixo que te van a entender. Agora polos de sesenta, o único que 

queda cos de sesenta, pois denuncialos e que vaian á prisión. Non queda outra

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Señora Fina ten que rematar.

O Sra. Varelas toma a palabra: Porque cambiar non nos vas cambiar. Grazas. Grazas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Podo estar de acordo coas opinións tanto de Fina como coa do 

señor Padrón. Aquí o que vimos é a aprobar unha ordenanza. Sinceramente, aquí hai puntos e 

nisto teño que dicirlle ao señor Padrón que coincidimos en cantidade deles, que non serva de 

precedente, pero coincidimos en cantidade deles, e que realmente, a ver, para cumprir esta 

ordenanza había que darlle a volta a toda a sociedade. Sinceramente, Ánxela, porque

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero vamos a ver. É que si, mira, eu podo poñer un exemplo, 

porque se queres che leo os puntos nos que non estamos de acordo. Xa faremos as alegacións 

oportunas, pero si e que isto, esta ordenanza ti a les, a ver, eu entendo que ao mellor, a túa  

forma de  ser,  a  túa mentalidade,  vai  nese,  ou sexa,  intentar  cambiar  a  sociedade,  pero  a 

estamos intentado cambiar. E ti que es profesora e o dixeches perfectamente, fai un momento,  

é desde abaixo, porque como dixo Fina ben, os de sesenta, se che dan, xa che van dar, vale? 

Pero os pequenos son os que temos que inculcarlles ese cambio na sociedade. E sodes, no 

colexio e na casa, que é que non temos outra maneira. Eles van a facer na rúa o que lles  

ensinemos no colexio que pasan a maior parte do seu día, vale? e despois na casa. Mira, eu 

che podo poñer un exemplo persoal, non son de poñer exemplos persoais, pero eu vivo nun 

mundo de homes na miña casa. Eu son a única muller, ata o can, vale? entón, a ver, para que 

nos riamos un pouco. Eu dígoche unha cousa, meus fillos hoxe, farano mellor ou peor, non 

vou entrar aí, pero están desde pequenos, fan o mesmo que unha muller. E saben tratar, vale? 

ás súas mozas, hoxe, que teñen os dous maiores, a ver é que, temos que inculcalo desde a  
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casa. Póñoche o exemplo, eu vivo nun mundo de homes e o digo, e sinceramente, ninguén, 

grazas a Deus, tamén o digo, ninguén me maltratou, vale? Ninguén. Nin no meu traballo nin 

na miña casa, eu, podo considerarme a reina da casa, vale? Sinceramente. Entón, eu creo que 

empezamos desde un mesmo. Mire, vamos a ver, o Partido Popular, 42 persoas que mataron, 

que sinceramente iso é unha lacra que temos que sacar. Loitar pouquiño a pouco para que iso 

non suceda. Pero os que xa están aí, é coma en Estados Unidos, collen unha escopeta, pois 

que quiten as armas. Xa non vou entrar aí. É para poñer un exemplo. Vamos a ver, temos que 

empezar. Si vemos que temos un problema pois pouco a pouco. Isto é imposible de cumprir.  

Sinceramente aínda que queiramos. Ou sexa, hai puntos que non, non, non. “Introdución de 

políticas  que  impliquen  a  adaptación  dun  horario  de  traballo  á  atención  de  persoas 

dependentes”?.  Ah! Isto  si.  “A adopción de medidas que promovan a responsabilidade de 

homes a través de accións específicas” Explíqueme isto. Non vamos a entrar aí. Eu digo que 

isto é imposible de cumprir. Oxalá, eu somos os primeiros

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Perdón. Somos os primeiros que queremos apoiar e 

poñer o noso grao de area. En Barbadás, en servizos sociais, vostede o sabe, fixémolo coas 

persoas que tiñan problemas. Tanto as dúas, as dúas persoas que están en servizos sociais, 

tanto María como Maribel, grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten vostede un minuto señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra:  Son moitas cousas as que me gustaría dicir, e non da 

tempo de todo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai un minuto. Hai un minuto.

A  Sra.  González  toma  a  palabra: Evidentemente  é  unha  ordenanza  moi,  moi,  moi 

ambiciosa. Xa dixen desde o principio que para facer moi pouco a pouco. Con respecto ao que 

di don Ramón que para medir o grao de sensibilización, evidentemente non hai termómetros, 

para  medir  o  grao  de  sensibilización,  pero  somos  representantes  dunha  sociedade 

evidentemente machista. Uns estamos, ou unhas estamos máis sensibilizadas que outros ou 

que outras en torno a este tipo de temas e iso trátase pois de facer ao mellor algún tipo de 

curso, algún tipo, pódense facer charlas para nós, pódense facer moitas cousas. En canto aos 

novos  modelos  de  masculinidades  e  feminidades,  asegúrolle  que  existen,  e  que  se  están 

movendo.  En  Barbadás  aínda  non,  desgrazadamente,  pero  si  existen  novos  modelos  de 
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masculinidades e novos modelos de feminidades. E se están movendo en Compostela moito, 

por exemplo, e noutras zonas máis avanzadas que ao mellor Barbadás, no que é o ámbito pola  

igualdade de xénero. Bilbao, Barcelona, vale?. Con respecto ao tema das empresas que me 

dicía vostede antes, evidentemente unha empresa, normalmente pois o criterio que se toma é o 

criterio económico e de calidade, non? Pero en igualdade de condicións?, podemos mirar o 

sesgo de xénero? Si ou non? É unha decisión política miralo? Si ou non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto.

A Sra. González toma a palabra: Con respecto ás asociacións

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas Ten que rematar.

A Sra. González toma a palabra: Si, con respecto ás asociacións de veciños e veciñas, as 

asociacións culturais, por exemplo, nas subvencións das asociacións culturais vai un criterio 

clarísimo entorno á igualdade, que é que existan mulleres dentro das asociación e que se fagan 

actividades  con  mulleres,  dentro  das  asociacións.  Hai  mulleres  en  exclusión  social  en 

Barbadás que poden participar,  e iso se  pode premiar. Eh! Que ás asociacións se abran a 

mulleres  en  exclusión  social,  por  exemplo.  Ou  a  mulleres  maiores,  ou  a  mulleres 

simplemente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela ten que rematar.

O Sra. González toma a palabra:  Claro. Despois se queres contéstoche noutro momento, 

pero…

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu quero intervir, simplemente, simplemente, para facer un 

recoñecemento expreso do traballo feito pola concelleira neste ámbito. Creo que durante dous 

anos se fixo un bo traballo que serve precisamente para sensibilizar aos cidadáns e cidadanas 

deste Concello e dicir simplemente que é certo que o colexio e as familias son un lugar básico 

para que este traballo prospere, pero desde logo que a administración ten que sensibilizar, e 

ten que pensar ao mellor na utopía da dificultade que pode entrañar aplicar esta ordenanza, 

pero que ten que ser ambiciosa como ela di e incluso utópica, porque se non non se dan pasos 

adiante en firme. Eu vou falar tamén un pouco, moi brevemente, dun exemplo que vivín eu, 

Ánxela e  Marga,  ademais,  porque estivemos este  xoves nas Escolas de  Familia,  que  está 

adicada e destinada a pais e nais. O único home que había alí era eu. E falaban da educación 

dos seus fillos, que son fillos de ambos. Pois o único home que asistiu a esa charla, fun eu. 

Entón iso, quere dicir que si que é certo que hai moito camiño por recorrer. Moito, moito, 
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moito.  Era  unha  reflexión  en  voz  alta,  nada  máis.  Votos  a  favor  da  ordenanza.  Breve, 

brevisimamente, entón.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Iso  xa  cae  de  por  si.  Votos  a  favor  da  ordenanza,  da 

aprobación inicial?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno máis Democracia Ourensana, máis 

Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e as abstencións de PP o seguinte 

acordo: “Aprobación inicial da ordenanza para a promoción da igualdade de xénero no 

Concello de Barbadás” 

5- PREZO PÚBLICO DE EXCURSIÓN Ó PARQUE WARNER 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao prezo público da excursión ao Parque Warner. 

Ten a palabra o señor Concelleiro

O Sr. Alcalde toma a palabra: Neste caso, no correo que se vos enviou

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se solicitou nunha xunta de goberno que 

O Sr. Alcalde toma a palabra Na comisión publicouse incluso

A Sra. Secretaria toma a palabra Perdón, na comisión informativa

O Sr. Alcalde toma a palabra Que se incluíra neste Pleno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode intervir. Ten cinco minutos.

Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. Si, no, vou ser breve. Boas tardes a todas e a todos. 

Ben. Isto é unha excursión que pretendemos organizar, si efectivamente se aproba hoxe este 

prezo público no pleno. É os días 8, 9 e 10 de decembro de 2017, ao parque, a excursión ao 

Parque Warner de Madrid. Eu creo que tedes aquí un informe que todas e todos podedes ler 

sobre as, digamos, o que inclúe, digamos a viaxe. O percorrido, as noites que se van pasar alí,  

as distintas actividades que se van desenvolver. E o prezo, o resumo do prezo público é 120 

euros  que  se  establece.  Entendo que  efectivamente  por  persoa,  entendo que  na  comisión 

informativa a semana pasada que eu non puiden asistir por outras cuestións de índole tamén 
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laboral, pois entendo que aprobastes que, aprobastes unha posible modificación deste prezo 

público  para definitivamente  darlle  unha aprobación hoxe final  no Pleno e  que  sería  que 

efectivamente, se falou de que efectivamente fose no caso de familias numerosas nas que 

participaran como mínimo tres integrantes desta familia, tres membros da unidade familiar na 

excursión, o prezo público sería de 100 euros. Entón, propoño. Non se aprobou?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Incluíuse como alegación

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, se fixo outra alegación pero non foi esa. Foi, as 

familias numerosas considerando como tales aquelas que tiveran, tres membros, ou sexa, tres 

fillos, calquera que fora o número de estes membros que fose á excursión se ía a elaborar a  

redución. 

O sr. Alcalde toma a palabra: Perfilouse

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou sexa que non tiñan que os tres fillos, podía ir un fillo e 

o pai

ou titor. 

O  Sr.  Sarín  toma  a  palabra: Ben,  correcto,  tres  integrantes  da  unidade  familiar

A Sra. Secretaria toma a palabra: Integrantes que participasen .

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Teñen  que  ir.  Teñen  que  acudir  os  tres.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Teñen que ir os tres. É dicir, calquera familia numerosa 

que vaia ten dereito á redución.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten dereito a ese prezo. Iso foi o que se perfilou na comisión.

O Sr. Sarín toma a palabra: Vale. Eu traía un acordo, vale, perfecto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É máis ambicioso. É máis ambicioso. Na propia comisión 

O  Sr.  Sarín  toma  a  palabra:  Vale,  pois  entón  o  que  entendo  que  se  debe  modificar, 

efectivamente, pois iso, a aprobación de prezo público 120, os 100 euros con esa salvedade de 

familia numerosa e que  a achega máxima municipal sería de 5.500 que se incrementaría en 

1.000 euros sempre que, se todos os participantes na actividade fosen membros de familia 

numerosa, que entendemos que non vai ser nunca o caso. E a achega mínima municipal sería 

de  1.400.   Entón,  o  único  entendo  que  se  deberá  de  modificar  o  artigo  4,  onde  di  “os 

participantes  da  excursión  deberán  aboar  o  importe  de  120  euros”,  onde  entón  se  deba 

modificar con ese texto que entendo que se aprobou na comisión informativa.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: O texto que se aprobou na comisión é “membros de 
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familia numerosa 100 €” e non importa cantos vaian.

O Sr. Sarín toma a palabra:  Non importa a cantidade de membros. Pois é o que teño que 

dicir, en principio.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Señor Ramón Padrón? Nada? Señora Fina 

Varelas?

A Sra.  Varelas  toma a  palabra: Nada,  dicir  que,  que  nos  parece  bonito  que  os  nenos, 

chegando tamén as datas de Nadal que poden ir a Warner, o van a pasar de marabilla, é unha 

ilusión que lle podemos dar e si, estamos de acordo en que vaian. E, o das familias numerosas, 

é normal, xa que hai que apoialas e axudalas, xa noutras cousas o facemos, pois aquí non 

podían quedar tampouco fóra. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido 

Popular. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Loxicamente o partido Popular está de acordo que todo o que 

se faga en beneficio da xuventude deste concello sempre vai estar a favor, coma o fixemos 

sempre,  estando gobernando que xa foramos a Port  aventura,  Sevilla,  fomos á Warner.  O 

único  inconveniente  que  lle  vemos,  a  data.  A data,  entendemos  que  é  un  parque  para, 

entendemos que sería máis en época, a ver, que pode chover igual, ou pode facer un sol nese 

ponte marabilloso. Tal como estamos tendo o tempo ultimamente. Pero  entendemos que máis 

se iría á época estival que están os nenos de vacacións. Os pais poden acompañalos  que ao 

mellor ese ponte non todos podemos dispor del, non?. O único, o único inconveniente que lle 

vemos é ese, eh! Nada máis. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou vostede xa?

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quere volver a intervir ou quere facer algunha aclaración?

O Sr. Sarín toma a palabra: Simplemente dicir, en relación co que di a portavoz do Partido 

Popular, vale, eu tamén efectivamente podo compartir que máis nunha época estival podía ser 

máis acaecido, o que pasa é que, foron condicionantes que se deron dentro da propia área, da 

Concellería, e que destinamos pois, efectivamente, poder facer esta actividade nesta época 

porque nos pareceu tamén acaecido poder, digamos, destinar unha partida neste momento para 

este fin. Vale? Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas. Señor Ramón? Señora Fina? Nada. Señora Chelo? 
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Nada? Nada máis? Polo tanto, votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor. Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Todos. Unanimidade.

Sen máis  sométese  o  asunto  a  votación resultando aprobado  por  unanimidade  o  seguinte 

acordo: “Prezo público de excursión ao parque Warner”

6- DECLARACIÓN DE SERVIZOS PRIORITARIOS DE URXENTE NECESIDADE 

DE  CONTRATACIÓN  DE  ORDENANZA POLIDEPORTIVO,  AUXILIAR  SAF  E 

DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao punto sexto que é a declaración de servizos 

prioritarios de urxente necesidade de contratación de ordenanza polideportivo, auxiliar SAF e 

dinamizador sociocultural. Son cinco minutos de intervención, evidentemente, pero non sei se 

queren  intervir   os  Concelleiros  e  Concelleiras  afectadas  ou  fago  un  pequeno  resumo e 

interveñen vostedes e reparto o seu tempo. Simplemente como vostedes saben a lexislación 

actual implica que para contratación de persoal hase de utilizar este sistema a través do Pleno 

e previo informe. No caso do ordenanza do polideportivo, non sei si quere vostede explicalo, 

é ben sinxelo. Que se xubila a persoa que agora mesmo exerce esas funcións e polo tanto é 

imprescindible a contratación desa persoa. Despois nos auxiliares do SAF, Sarín, o digo  eu? 

Como queira. A Xunta de Galicia concédenos unha serie de horas adicionais ao mes que creo 

que son 1.275 a maiores, e polo tanto este ano xa se contrataron a tres persoas. Para cumprir  

esas  horas  adicionais  faría  falta  unha  persoa  máis  polo  tanto  ese  é  o  obxectivo  desta  

contratación. E en dinamización sociocultural é unha reordenación das áreas de educación e 

cultura que creo que é conveniente que o expliquen as dúas se o consideran, a pesares de que 

se lles enviou a todos vostedes un informe o venres, ou xoves, en relación a eses cambios 

explicando co informe da concelleira de educación. Non sei se teñen algunha dúbida e si 

queren plantexalo,  ou se queren que elas o expliquen. Está  claro? Pois entón, non sei  se  

queren dicir algo?

Non queren vostedes dicir nada? No, no, a elas, ás dúas por se queren dicir, senón pasamos a 

que  vostedes  interveñan  e  aclarades  posteriormente.  Señor  Ramón,  polo  tanto,  ten  cinco 

minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, rapidamente. Está claro o do conserxe do polideportivo, 
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o do SAF. No que si  queremos dicir que non estamos de acordo en que se contrate unha 

persoa máis para, ou sexa,  non entendemos por que en educación se necesita unha persoa 

máis. Non, dúas persoas van para educación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Marga, aclarádelo despois. Porque senón.

O Sr.  Padrón  toma a  palabra: Xa  están,  non,  porque  antes  estaban  facendo  cultura  e 

educación. Agora van solo para educación, entón, pensamos, si  esas dúas persoas estaban 

facendo labores de cultura, tamén. Estaban facendo labores de cultura.  O que se pretende 

agora, con esta reordenación, o que entendín, entendemos nós, é que dúas persoas sexan solo 

para educación e logo haxa catro persoas en cultura. Tres máis unha que queremos contratar.  

Non é así?  Entón, pensamos que en educación chega con unha persoa,  porque tampouco 

entendemos como este ano, en educación, se necesita dúas persoas solo para educación, cando 

o ano pasado sacáronse cartos de educación que deberían haber saído de cultura, para pagar 

un festival aquí en Barbadás. Entón, non entendemos o cambio de criterio en educación que 

agora se  necesite  dúas  persoas  específicas para a  Concellería  de  educación,  cando o ano 

pasado sobrábanlle cartos en educación, e había dúas persoas pero que estaban compartidas 

con cultura. Entón, o que queremos é que nos explique  que cambio de criterio houbo dun ano 

para outro. E logo, simplemente preguntarlle á señora Concelleira de cultura unha dúbida que 

temos, nada máis. Ese dinamizador cultural, simplemente vai a facer tarefas de dinamizador 

ou pode tamén facer tarefas administrativas?. Ou sexa, se a necesidade solo é de, que solo  

haxa  necesidade en dinamización cultural  ou tamén en certos momentos haxa  un traballo 

administrativo que esa persoa poida tamén colaborar a realizar. Ou esa persoa que se vai a 

contratar non vai a tocar, ou sexa, non vai a facer ningunha, ningunha tarefa administrativa. 

Nada máis. En principio iso. 

O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: O outro día, nas comisións informativas xa nos informastes 

do  persoal  que  se  necesitaba.  A  min  quedoume  claro,  obviamente  non  podemos  ter 

instalacións sen atender. Ou sexa, se realmente, en cultura, estamos a cadros, quero dicir, que 

dúas persoas que están en cultura,  en contrato con cultura,  están en educación, realmente 

temos un problema grande, porque como explicou Ánxela o outro día temos sen cubrir, que 

nos fai falta unha persoa. Entón, a miña pregunta é, por que antes chegaba o persoal que 

tiñamos e, que competencias a maiores collestes ou que é o que estades facendo a maiores 
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para que antes chegara o persoal e agora sexa insuficiente?.Vamos a ver, eu sempre digo que 

se fan falta as persoas haberá que metelas porque temos que dar un servizo, é nosa obriga. 

Agora, quero saber cal é o motivo de que agora, educación teña que coller esas dúas persoas  

solo para educación porque se ampliou tanto o traballo. En canto a deportes non dicir nada e o 

outro tampouco porque se unha persoa se xubila…non? Obviamente temos que reemprazala. 

Entón  queremos  que  me  explicara  un  pouco  Marga  que  traballo  a  maiores  se  colleu  en 

educación para ocupar tanto a dúas persoas. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.

O Sr.  Fernández  toma a  palabra (PP): Boa tarde  a  todas  e  a  todos.  En  principio  nós 

manifestar que se nos traen hoxe aquí os servizos prioritarios para a contratación en tres de 

categorías, en tres ocupacións distintas. Cada unha delas ten unhas connotacións específicas. 

Nós, xa non é a primeira vez que o vimos dicindo en diferentes cuestións similares, que isto 

teriámolo que votar individualmente. Por unha banda temos o ordenanza do polideportivo. 

Non cabe  dicir,  que  temos que continuar  dando ese  servizo.  Por  outra  banda,  o  tema do 

dinamizador cultural.  Coincido cos compañeiros, tanto do Grupo Mixto como de Democracia 

Ourensana, que vamos a ver, existe aí algunha lagoa que nós queremos manifestar hoxe. Isto 

enténdese unha modificación da relación de postos. A famosa RPT, que aínda non sabemos 

dela. Entón, non entendo o por que se trae hoxe aínda sen aprobar os orzamentos que isto 

debería quedar incluído. Aínda que a señora Secretaria o outro día nas comisións falou por un 

tema de previsión acabando o ano e por volume de traballo. Despois temos, e estou insistindo 

en que isto debería vir por separado, temos o tema das contratacións de catro traballadoras do 

SAF. Aquí si que temos que indicar dúas cousas. A primeira é que tres desas traballadoras xa 

están actualmente prestando os servizos. Sería unha continuidade deses contratos para o ano 

2018. Pero agora encontrámonos cun problema. O problema é que nos están propondo hoxe 

declarar  uns  servizos  prioritarios  para  a  contratación  dunha  traballadora  por  unha 

acumulación nas horas que acaba de dar a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de 

Política Social. Creo recordar que o día 2 de novembro, si 2 de novembro, hai catro días, se 

procedeu á contratación dunha traballadora sen pasar polo Pleno, por o tema das horas que 

deu a Consellería de Política Social. Nós xa o pomos de manifesto hoxe. Vamos a pedir os  

correspondentes  informes,  tanto  de  Secretaría  e  de  Intervención como da  Concellería  de 

servizos sociais, porque estamos a falar de algo moi distinto. Estamos a falar de que hoxe nos 
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propoñen aquí unha contratación por as horas que exceden, que aínda non se nos está dicindo 

cales son a maiores mensuais. Interpreto polo que dixo o señor Alcalde que de 1.245 pasarían 

a 1.275, sería 30 horas máis mensuais?. Por iso eu pedín na comisión que se me explicara este  

detalle. Vamos a ver, estase facendo ao noso entender un uso irregular da lista de contratación 

que  se  fixo  a  principios de  ano.  Se  mal  non recordo  aquí  teño as  bases  diante,  os  dous 

primeiros contratos, serían, e así o determinan, de duración anual. Perdón, os tres primeiros 

para contratos de duración anual, e os dous seguintes, seguindo a orde de puntuación, serían 

para suplir  as vacantes que,  non vacantes,  senón situacións de carácter excepcional como 

poderían ser vacacións, permisos, IT, cos dous seguintes. E estanse a utilizar ao longo do ano 

e incluso agora mesmo se acaba de contratar como acabo de dicir a unha persoa, contratación 

ata finais de ano. Non estamos suplindo nada por esa acumulación de horas que se nos dá  

desde  a  Xunta.  Entón, nós entendemos isto  irregular.  De feito, a maiores,  para máis inri, 

houbo unha renuncia a principios de ano, cando se empezou a utilizar esta lista  e tirouse 

dunha persoa que non correspondía no lugar. De todas todas, pediremos os informes. Vamos a 

ver, nós xa dixemos aquí que con respecto ás bolsas de substitucións e de contratacións que 

debería quedar determinado cal é o tempo de contratación dunha persoa para seguir mantendo 

o  lugar  nesa  lista  ou  pasar  ao  final  dela,  porque  nos  estamos  encontrando  que  agora,  

nomeamos ata finais de ano á persoa, porque estamos en novembro, pero si estamos en marzo 

ou en abril, estamos primando a unha persoa con menos puntos, eh!, dándolle un contrato de  

máis duración que a unha persoa que fai unha substitución de IT que pode ser unha semana no 

mellor dos casos. Moitas grazas.

O Sr.  Alcalde  toma a palabra:  Moitas grazas  a  vostede.  Empeza vostede?  A ver,  como 

empezamos?, porque son tres asuntos. Marga responda brevemente, ti e despois ti. Pero con 

tres minutos os tres. Marga, rapidamente.

A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE):  Que se nos preguntaba, estas dúas persoas das que 

estamos falando, están na Casa de Cultura, pero non son de Cultura. Desde o 2015, e aquí  

está,  queda plasmado no informe que  presentei,  estaban desenvolvendo unhas tarefas que 

están aí relacionadas. A parte de todas estas tarefas que xa se estaban facendo dende antes de  

nós  chegar  ao  goberno,  deixando  dun  lado  o  do  transporte  municipal  que  isto  xa  non 

corresponde  a  educación,  todas  as  demais  séguense  levando  e  incrementáronse  noutras 

actividades, coma me preguntaba Fina, non? Cales son? Pois, puxemos en marcha a Escola de  
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Familias, hai que xestionala, hai que organizala, hai que planificar os programas ao longo de 

todo o ano académico. Púxose en marcha o programa do Camiño Escolar. Isto tamén inclúe 

unha serie de organización de actividades ao longo de cada curso escolar. Hai unha xestión, 

planificación e organización de distintas actividades didácticas que se fan conxuntamente o 

colexio, ou sexa, o concello con cada un dos colexios, coma é o día árbore, o día da bicicleta,  

o día da paz…Días sinalados que marcamos que nós facemos actividades de colaboración co 

concello e nós organizámola e planificámolas, non? E isto leva un traballo. Tamén se xestiona 

desde  a  área de  educación a  organización dos campamentos municipais de  verán,  que  se 

realizan nos diferentes pobos. Xestiónanse as distintas subvencións. Aparte diso, a miña área 

inclúe a área de formación, entón temos o programa Fórmate onde dúas veces ao ano sacamos 

unha programación de cursos nas que intentamos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando

A Sra. Pérez toma a palabra: Todo isto incrementouse polo cal elas deixaron de prestar 

aquelas  axudas  que  prestaban  á  área  de  cultura  e  dedícanse  exclusivamente  á  área  de 

educación. Eu non preciso a ninguén máis na área de educación. Elas están facendo todas as 

tarefas exclusivamente de educación. E así quedarían

O Sr. Alcalde toma a palabra: Marga, xa. Ánxela, por favor.

A Sra. González toma a palabra: Eu, unicamente, non quero contradicir tal. Si, atenden máis 

cousas,  atenden ademais  o  tema da  biblioteca.  Porque elas  absorberon,  foron absorbendo 

traballo de educación que evidentemente xa antes vós tiñades moito traballo en educación 

andado, porque xa antes puxérase en marcha os Bos días Cole, os almorzos no Filomena Dato 

e tal. Pero unha vez que as dúas Concellerías se separan, evidentemente, hai un volume de 

traballo moito maior. Somos dúas persoas a pensar co cal temos máis ideas, ou unha máis en 

cada área. Dúas máis na Casa de Cultura. Entón temos máis ideas. Evidentemente, Marta e 

Carmen,  que  estamos  falando  destas  dúas  traballadoras  foron absorbendo  cada  vez  máis 

traballo de educación e mantéñense un pouco polo tema da biblioteca. Que ocorre? Que no 

momento en que plantexamos a separación física e incluso que se dediquen en exclusiva a 

educación, a Casa da Cultura,  necesita un dinamizador ou dinamizadora cultural.  Por que 

Moncho? Porque   a  día  de  hoxe  o  perfil  laboral  das  persoas  que  están  en  cultura  é  de 

auxiliares  administrativos,  e  consideramos  que  desde  o  ámbito  da  cultura,  pódense  facer 

moitísimas máis cousas sen pechalas exclusivamente ao que é a Casa de Cultura. Que ben é 
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certo por outro lado, que a Casa da Cultura, ten distintos estamentos, por así dicilo, ten unha 

biblioteca  infantil,  ten  unha biblioteca  de  adultos.  Pero  para  aclararlle.  Vale,  pois  se  vai 

dedicar basicamente a dinamización cultural.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Sarín.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, moi breve. A ver. Efectivamente, o portavoz do Partido 

Popular,  si  está  no  2017,  hai  tres  contratos,  evidentemente  por  esta  anualidade.  Tres 

traballadoras están traballando. Fala de continuidade de contratos para 2018. Non vai ser así.  

Estamos iniciando un novo proceso para unha,  que,  por certo ben agora esta  aprobación, 

destas catro, que son tres máis unha que pretendemos contratar para o 2018, para que tal e 

como informei aquí, pois podan facer este traballo de tardes e fin de semana, que ata o de 

agora non podíamos estar  cumprindo. E efectivamente,  vamos a  ver,  é  un incremento de 

horas, é dicir, teñen aquí os comunicados da Xunta, da carta do Conselleiro, comunicar, onde 

di  que  a  partir  do  1 de  setembro,  é  un reforzo de  2.552 horas  ano,  con orzamento  total  

estimado  de  24.225  euros.  Entón,  en  base  a  este  incremento  é  onde  se  procede,  pois 

efectivamente, a pretender a contratar unha traballadora máis para o 2018. Está contratada por 

estes meses. Porque temos, dende o 1 de setembro o diñeiro. Non é unha substitución, pero si 

está contratada porque temos o diñeiro xa para este ano, a partir do 1 de setembro. Entón, é 

dicir,  o  que  falades  do  uso  da  lista,  a  lista  se  hai  unha  renuncia,  entendo  que  segundo 

establecen as bases, que por certo agora estanse negociando outro tipo de bases, se irá tirando 

da  lista  e  se  irá  chamando  a  quen  correlativamente  corresponda.  É  dicir,  eu  non  teño 

absolutamente nada que dicir ao respecto. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está na segunda quenda. Ou este é a segunda quenda. Señor 

Ramón, por favor. Ten tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Esperemos que se aclare ese tema que acabamos de escoitar, 

porque sería moi grave que houbese contratacións a dedo neste Concello. Pero ...  No, digo 

que sería moi grave. Digo que sería moi grave, que non se seguiran os procedementos, porque 

para iso hai un tribunal. Digo que sería moi grave. Non, pero aquí lanzouse unha acusación,  

dicindo que se contratou unha traballadora. A ver, eu digo o que se falou aquí. Aquí falouse, 

contratouse a un traballador ata finais de ano sen pasar polo pleno. Iso son palabras textuais. 

Supoño que estará na acta. Por iso eu quero saber si iso, espero que se desminta iso. É o único 

que queremos 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompamos

O Sr. Padrón toma a palabra: É o único que queremos facer constar. Aquí díxose por parte 

dun grupo que se contratou un traballador a finais de ano sen pasar polo Pleno. En relación,  

nós queríamos que isto  se  votara individualmente.  O traballador  de,  pedimos que se vote 

individualmente,  o  de  deportes,  o  de  educación  e  o  dinamizador.  Aparte,  porque 

consideramos,   agora  xa  recoñeceron que  esas  persoas  traballaban  para  educación e  para 

cultura. Primeiro dixeron que non. Agora xa o recoñeceron. Pero ao principio, ben, vale. Vale, 

pero  facía  cousas  de  cultura.  Consideramos que  en  educación chega  unha persoa  porque 

volvemos a repetir, o cambio de criterio o ano pasado sobrábanlle cartos en educación e este 

ano necesita outra persoa. O ano pasado sacáronse cartos de educación para pagar un acto 

cultural, eh!, porque educación sobraban cartos, eh!. Cando hai moitas axudas para dar para 

libros para os nenos e  para moitas cousas sen ter  que contratar  persoas.  Iso  é o que nós 

pensamos. E logo, estamos de acordo co dinamizador cultural. Non sei se me entendeu ben. 

Simplemente a pregunta nosa era se ese dinamizador nun momento dado, se tiña que apoiar 

traballo administrativo ou ía a poder facer, ou sexa, si se ía contratar a unha persoa con ese  

perfil, non a unha persoa que chegue alí e diga, non, non, eu non toco un papel ou non fago  

nada. Entón, quería saber si a idea da Concelleira era contratar a unha persoa que aparte, ou 

sexa, o fundamental que é dinamización cultural que é o que máis se precisa, aparte diso, nun 

momento puntual faga tamén algún traballo administrativo. Non, queremos, queremos saber si 

llo  vai  a  esixir  á  hora  que  se  contrate.  E  repito,  repito,  queríamos  que  isto  se  votase 

individualmente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.

A Sra. Varelas  toma a palabra:  Primeira cousa,  estamos creo que bastante  de acordo a 

oposición, de que isto tería que votación a votación persoa. Porque, podemos estar de acordo 

nun, nuns puntos si e noutros non, entón, isto é un lote. E a min ao mellor hai dúas cousas que 

si me interesaría que se metera persoa e hai outra que non o teño claro e ata que non o teña 

claro pois non ía votar a favor. Entón, eu creo que xa o ano pasado nos pasara nunha votación  

algo parecido que xa nos metestes nun lote dous traballos e iso paréceme inxusto, porque 

penso que deberíamos ir un por un. Por exemplo, deportes, é que non dá lugar a debate. Iso  

hai que metelo si ou si. En canto ao tema da Casa da Cultura, vamos a ver, os traballadores 

non son de educación, son contrato para a Casa de Cultura, con cultura. Entón eu penso que 
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realmente onde faría falta os postos de traballo é en Educación, non en Cultura. En Cultura xa  

teñen as persoas os seus contratos. Ou sexa que, é transbordar xente. Vamos a ver, as persoas 

teñen que estar contratadas para os traballos que van a defender, para os traballos que fan, e  

non dicir, ah! non mira, estes contratáronse en cultura pero agora están facendo traballo de  

educación, que vaian para educación. Non, fagamos ben as cousas. Si fai falta en educación 

persoal, métese persoal, pero non andar transbordando uns traballadores dun lado, un para o 

outro. Non me parece, vamos a ver, os servizos hai que cubrilos, iso estou de acordo, o que  

non é a forma esta de actuar, agora pasa para aquí, agora pasa para alí. Temos que dar os 

servizos tanto en cultura como en educación. Pero as persoas que son de cultura, de cultura e 

as de educación de educación. E señora Marga, as persoas que hai agora mesmo que vostede 

lle chama educación, pertencen a cultura. Iso un punto. E o outro, aquí o compañeiro do PP 

está dicindo algo que eu non tiña coñecemento, o señor Padrón tampouco. E de que hai unha 

persoa que xa está contratada e aquí ven a un Pleno para a contratación dunha persoa. Vamos 

a ver, sexamos serios e aclaremos estes temas, porque eu sinceramente chego a este punto que 

o outro día sabía perfectamente o que votar e hoxe encóntrome que realmente que non sei o 

que votar. Porque en lote non penso votar, téñoo claro. Porque non, porque non me parece 

lóxico e non vai comigo facer cousas das que eu non me sinto ben. Entón, degrañen isto 

porque eu penso que a oposición algún peso temos que ter cando tres partidos estamos dicindo 

que veñan por solto e que nos aclare o punto de que hai unha persoa contratada e parece moi 

grave que se diga que unha persoa non colleu un posto de traballo e que non correu a lista por 

orde coma ten que correr. Ou sexa, vamos a ver, eu non o vin, non podo acusar, volvo a dicir, 

señor Sarín, eu non o estou acusando. Digo eu non o vin, pero que se diga aquí xa me parece 

suficientemente  grave  que  se  chegue  a  dicir.  Porque  a  ver,  non sei,  eu,  isto,  non sei.  E 

realmente eu véxome aquí perdida porque me facedes perder, porque tanta información dun 

lado e doutro, de aquí para alí, cando as cousas teñen que ser máis sinxelas. Educación, fai  

falta persoas, pois unha dúas, e punto. As que están en cultura, xa seguen en cultura.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Ou sexa, é que vamos, temos que empezar a utilizar a lóxica, 

porque senón, eu non sei.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:Señora  Fina,  remate  por  favor.  Faga  unha  aclaración  en 

relación se quere pero despois falan as Concelleiras un minuto.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu quero facer unha aclaración, un par de aclaracións. 

Respecto ao que acaba de dicir dona Fina Varelas, a cuestión é, aquí non se contrata a dedo 

porque os decretos terían. Non, ben, pero o vou a matizar. Non se contrata a dedo. Se tira 

dunha lista de contratación. Iso é certo. En canto a que esa lista estea ben ou mal utilizada non 

vou a entrar, porque, claro tampouco hai uns criterios pre-establecidos.  Eu limítome a dar a 

miña opinión sobre como se teñen que interpretar. Por exemplo, solicitáronme que informe 

verbalmente nesta semana. Sobre o tema dunha persoa que estaba de baixa, fixo un alta de 

carácter administrativo sen reincorporación ao traballo e entón a miña opinión foi, non é que 

si se contratou a esta persoa para substituír a alguén que estaba maliño, dá igual que estea 

maliño de catarro ou maliño de pulmonía. Entón, cambióuselle o concepto da baixa pero non 

houbo  unha  incorporación  real,  polo  tanto  eu  entendín  que  administrativamente  sen  a 

incorporación debería continuar o que estaba. Pero claro, é unha interpretación. Eu tampouco 

teño ningún criterio ao que acollerme interpretativo,  que iso máis ben deberían facelo os 

sindicatos. E  despois respecto ao tema das auxiliares de cultura e educación, e todo isto,  

vamos a ver, son todos auxiliares administrativos e como tales auxiliares, existe a posibilidade 

de movemento dentro dos servizos. É dicir, unha persoa non é que aproben unha oposición 

específica para, non ten unha especificidade propia para cultura ou para urbanismo. É máis 

incluso nos concursos, se poden facer concursos de traslados e a xente  interesarlle máis estar 

en urbanismo que estar en educación, ou estar en deportes que estar en cultura. E entón si que  

se poden mover. Ben é certo que como as Concellerías estaban unidas, había un pouco de 

confusión  en  canto  ás  funcións  e  agora  o  que  se  detecta  é  unha  necesidade  de  que  as 

Concellerías estean separadas, por operatividade. As traballadores, que iso me parece un tema 

moi  importante,  solicitaron,  unha  solicitou  e  outra  vai  solicitar  porque  vai  dar  a  luz,  a  

conciliación familiar. Entón, aproveitando esta circunstancia, plantexouse a posibilidade, xa 

de deslindar agora as funcións de educación e de cultura. Neste momento, pois porque elas 

ademais lles viña moito mellor, porque de feito están pedindo a conciliación. Entón, traballan 

en quenda de mañá en educación, porque non é necesario as tardes, e en cultura, dada a propia 

natureza das  actividades,  é necesario que fagan quendas de  tarde.  Entón, claro,  quedaban 

descolgados de servizos en cultura, por iso se fai necesario a introdución dunha nova figura.  

Logo xa é unha decisión política si esa figura vai ser un auxiliar administrativo, dinamizador 

cultural ou un enxeñeiro de camiños. Iso xa segundo o que queiran. Agora a realidade é que 
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quedan descolgados os servizos. Iso dende o punto de vista organizativo. Iso o falamos. Nada 

máis, grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Simplemente antes de que interveñan elas dúas, facer unha 

matización. Ou facer fincapé no que di a señora Secretaria. Que aquí había unha cuestión de 

conciliación que foi a petición propia das interesadas. Foi á petición propia das interesadas.  O 

da votación vaise someter a votación por separado, non hai problema ningún. Algunha de 

vostedes dúas quería facer. Ay!, si perdón, si, si, si. Si é certo. Como entramos na dinámica da 

e tal

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, me metín eu

O Sr. Fernández toma a palabra: Para nada Silvia. A ver, nós o que agradecemos son esas 

aclaracións e pola parte de Secretaría quedou bastante claro que non hai unhas directrices 

nesta lista de contratación. É dicir, todo queda interpretable. Vamos a ver. Vou insistir nas 

miñas palabras para que non quede ningunha dúbida. Existe desde o día 2 de novembro unha 

persoa contratada e teño aquí o decreto da Alcaldía. Tendo en conta que no servizo e leo literal 

“Tendo en conta que no Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Barbadás, a Consellería 

de Política Social da Xunta de Galicia, ven de concedernos unha asignación de novas horas de 

atención de persoas en situación de dependencia,  contratamos”,  non vou dicir  o nome da 

persoa, “dende o día 2 de novembro ata o 31 de decembro”. É dicir, esta é unha contratación 

que vós nos traedes agora aquí, para que, para colárnola pola porta de atrás e que tiremos para 

adiante con isto. Non se pode contratar a esta persoa en base, nós interpretámolo así, insisto 

como dixo a Secretaria, é unha interpretación, nós vamos a pedir os oportunos informes. Iso 

por unha banda, por o tema da contratación dunha persoa polas horas, que é o que vós nos 

traedes aquí. É por o aumento das horas. Xa está contratada desde o 2 de novembro. Ben. E 

despois o que dicíamos de como corre a lista e demais. A ver. Eu teño bastante experiencia en 

temas de contratacións, listaxes, tribunais de selección e demais, e as bolsas de substitución 

hai  que  pautar  unhas  medidas  que  son,  aquelas  persoas  que  traballen  máis  dun  tempo 

manteñen o seu lugar na lista ou pasan ao final, a partir de canto tempo traballado correría a 

lista ou pasaría esta persoa ao final. A ver, aquí houbo unha renuncia dunha das tres primeiras 

contratadas a principios de ano, e tirouse se mal non recordo da que estaba no lugar número 

sete, por que? Pois por  que polo medio había tres ou catro persoas que estaban facendo 

substitucións por IT. 
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A Secretaria toma a palabra: É hai renuncias tamén moitas veces.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, si, hai renuncias, pero non é o caso. Vamos pedir os 

informes. Insisto, é que non é o caso. Entón, a ver, insistimos, na votación, como acaba de 

dicir, vamos votar por separado, nós desde logo vámonos pronunciar. Iso desde logo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Serafín Núñez.

O  Sr.  Núñez  toma  a  palabra:  Si,  a  ver,  moi  breve.  Eu  o  que  teño  que  dicir  é  que 

efectivamente, en canto á lista eu creo que é un traballo que se está levando nos servizos 

administrativos do Concello. Un traballo tamén moi importante, porque me refiro, porque hai  

un número moi importante de baixas,  un número tamén moi importante de baixas que se  

producen, altas en dous tres días, outras que duran no tempo máis. Eses reforzos de persoal  

tamén para vacacións.  É dicir,  que esa lista,  deses dezasete,  dezaoito integrantes,  non sei 

agora de memoria os que ten, entendo que efectivamente, se vai movendo, segundo estaba 

estipulado  tamén  nas  bases  do  proceso  para  2017,  e  se  vai  tirando  de  lista  segundo  as 

renuncias que vaia habendo e as que efectivamente, movo algún, é dicir isto que ven aquí 

contratación a dedo ou non sei que. Non señor, contratación segundo a lista, se vao o cinco ou 

vai seis, haberá en función das renuncias que haxa.  E entendo que efectivamente, pois as 

bases nas que se está traballando xa para o novo proceso, creo que vai ir máis recollido estas 

cuestións que vostede como portavoz do Grupo pois está poñendo enriba da mesa ao respecto 

do funcionamento desa teórica bolsa. Pero, hoxe a lista que temos de 26 de decembro de 

2016, se non recordo mal que é para a vixencia deste ano do 2017, está funcionando segundo 

establecían as bases, e é unha continuidade absoluta, vale?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Para baixas e para vacacións

O Sr. Núñez toma a palabra: Para baixas e vacacións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Baixas e vacacións. Non, non, pero a pregunta é se esa 

contratación nova se fai para baixas e vacacións

O Sr. Núñez toma a palabra: Que foi o que se fixo, si.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: Pero  non van  a  ser  dúas  persoas  as  que  se  estean 

turnando. Os dous son os primeiros que se chaman.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, por orde. A Secretaria que emita a súa consideración.

O Sr. Fernández toma a palabra: Púxenvos o exemplo 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, é para aclarar.
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O Sr. Sarín toma a palabra: Efectivamente, se realizou o 2 de novembro en base a este 

incremento horario que acabo de dicir e en base a este crédito que nos pon enriba da mesa a 

Xunta. Como reforzo de persoal para o que queda de ano, nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Votamos separadamente. Non quedan máis turnos de 

intervención. Votamos separadamente esta declaración de servizos prioritarios. En primeiro 

lugar...  Non,  quedou  claro.  Vale.  Declaración  de  servizos  prioritarios  de  contratación  de 

ordenanza do polideportivo. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: unanimidade no polideportivo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a auxiliares do SAF. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E votos en contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a dinamizador cultural. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra Grupo de Goberno máis Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis  sométese  o  asunto  a  votación resultando aprobado  por  unanimidade  o  seguinte 

acordo: “ Declaración de servizos prioritarios de urxente necesidade de contratación dun 

ordenanza para o Polideportivo”

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG, as abstencións de Democracia Ourensana e os votos en contra de PP e 

Grupo  Mixto  o  seguinte  acordo:  “  Declaración  de  servizos  prioritarios  de  urxente 

necesidade de contratación de auxiliar de SAF”. 

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, a abstención do Grupo Mixto e os votos en 

contra  de  PP  o  seguinte  acordo:  ”Declaración  de  servizos  prioritarios  de  urxente 

necesidade de contratación dun dinamizador sociocultural”
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7. MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA  ORENSANA  RELATIVA  AO  AFORRO  NA 

FACTURA DA LUZ

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos á moción de Democracia Ourensana relativa ao 

aforro na factura da luz. Ten a palabra a súa voceira con cinco minutos. Señora Fina, cando 

queira

A Sra.  Varelas  toma a  palabra:  No Concello  de  Barbadás  destina  todos  os  anos unha 

importante partida dos seus orzamentos ao abono do que sería as facturas enerxéticas, polos 

distintos consumos eléctricos, consumos das súas dependencias e alumeados públicos, que 

ascenden á cantidade de 376.192, 03 céntimos. O aforro na factura enerxética ha de ser un 

obxectivo  prioritario  para  os  responsables  públicos.  Afecta  en  dous  apartados  moi 

importantes, o económico e o medio ambiental. Grava as arcas públicas e moitos dos sistemas 

de xeración de enerxía son contaminantes. Hoxe traemos a este pleno unha proposta para 

abordar sen máis demora a cuestión do aforro na factura enerxética por parte do Concello. En 

Democracia  Ourensana  de  Barbadás  estamos  convencidos  que  a  marxe  de  aforro   neste 

capítulo  é  moi  grande.  Entendemos que  hai  dúas  cuestións  fundamentais,  estamos  sendo 

eficientes no consumo de enerxía no Concello de Barbadás? Estamos pagando este consumo 

baixo as mellores condicións económicas posibles? Rotundamente, non. Non podemos dicir 

que  esteamos  ante  a  mellor  contratación  posible  de  subministros  eléctricos.  Entre  outras 

cousas  porque  non hai  tal  contratación.  Unha tras  outra,  as  facturas  de  electricidade  son 

aboadas  sen contratación válida.  Non é  que  non se  haxan  explorado  outros provedores  e 

outras condicións de subministro, é que o provedor que o está facendo estáo facendo de forma 

administrativamente  irregular.  É  preciso  convocar  e  favorecer  a  concorrencia  entre  os 

subministradores. En cando á eficiencia do noso modelo, é dicir, que cando menos, parece 

manifestamente  mellorable.  Apenas  o  5% do  sistema de  alumeado  incorporou as  últimas 

tecnoloxías. Este é o momento de esixir un informe completo. Unha auditoría que debería 

presentarnos  un  diagnóstico  da  situación  real  do  noso  consumo  e  propoñer  accións  a 

emprender para a súa optimización. O alumeado público que é o que supón a grande parte das 

facturas eléctricas é o que debe ser especialmente examinado. Insistimos nos últimos anos, 

asistimos  nos  últimos  anos  a  cambios  transcendentais  nos  sistemas  de  iluminación.  A 

tecnoloxía led substitúe á tecnoloxía de sodio e está logrando aforros que superan amplamente 
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o 50 % no consumo, e aforros similares en mantementos. Os sistemas son moito máis simples 

e con menor mantemento. Tras reducir o consumo haberá que proceder a optimizar a potencia 

de subministro. Reducir a potencia contratada, onde se estará a segunda gran fase do aforro. A 

gran escala e partindo dun diagnóstico preciso é o que lle demandamos hoxe ao Concello de 

Barbadás.  En  Democracia  Ourensana  Barbadás  estamos  convencidos  que  esa  auditoría 

podería revelar datos fundamentais sobre o plan a seguir. Un plan ambicioso para o aforro 

enerxético na factura municipal. As propostas son, en primeiro lugar, pedir ao Alcalde que dea 

as instrucións ao departamento de contratación para que de modo inmediato se elaboren os 

concursos de diferentes subministros eléctricos. En segundo lugar, pedir ao Alcalde que se 

encargue unha auditoría enerxética que abarque todos os consumos de responsabilidade do 

Concello.  E en terceiro lugar,  pedir  que tras  esa auditoría  se  elabore un plan  de eficacia  

enerxética municipal. Quero dicir, que o outro día nas comisións informativas dixéstesme que 

xa estabades, que xa tiñades, empezastes cunha auditoría e eu pedinlle á señora Victoria que 

se  me podía  traer  documentación ao  Pleno onde  se  vexa  que  tales  palabras,  que  se  está 

facendo este traballo. Porque temos un problema, e é que o Concello de Barbadás, sempre 

estamos queixándonos que non nos chega o diñeiro para nada e temos un orzamento bastante 

pequeno para  a  poboación que  temos.  Entón,  penso  que  tan  importante  como ingresar  é 

aforrar.  E nós sempre pensamos que o aforro é algo importante, porque se nós conseguimos 

baixar  esta  facturación,  pois te  376.000 a 250.000 ou 200,  ese  diñeiro restante  poderíase 

empregar en cousas que se necesitan, porque todos os servizos están con falta de diñeiro. 

Entón, pensamos que a mellor forma de facer isto é cunha auditoría para saber onde se pose  

aforrar e cambiar os sistemas de lámpadas, porque os aforros, non sei se na vosa casa xa  

cambiastes, tivestes que notar nos consumos de luz, pois importante. Porque eu por exemplo 

si que o notei nas miñas facturacións. E despois xa explico algunhas cousas máis que me 

quedaron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Fina. Señor Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si. A moción que nos trae hoxe Democracia Ourensana pois 

constata  un  feito  que  temos unha deficiencia  clara  no  noso  Concello  no  tema de  ter  un 

alumeado incorporado as novas tecnoloxías, como di na súa moción. Simplemente, queremos 

constatar que efectivamente, o goberno ten aquí moito traballo que facer, e moitos deberes 

que levar a cabo. Porque ata conseguir que todo o alumeado público estea incorporado a esas 
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novas tecnoloxías que nos permitan aforrar nun futuro o gasto de enerxía. Vamos a escoitar á 

concelleira a ver que nos din, todo o traballo que está feito neste tema, a ver se nolo explica en 

profundidade. En principio nada máis. Dicir, recordar outra vez aquí que o alumeado público, 

o alumeado dos lugares públicos é unha das obrigas principais que teñen que levar a cabo os  

concellos.  Polo tanto,  o orzamento que fai  o Concello debe incrementar as partidas neste 

sentido.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a Concelleira ou Concelleiro do 

Partido Popular.

O Sra. Prieto toma a palabra (PP):  Boa tarde a todos e a todas. Efectivamente, a factura 

enerxética do consumo eléctrico supón unha importante partida dos presupostos municipais.  

Ademais,  calquera  tipo  de  aforro  é  un  dos  obxectivos  de  calquera  concello,  iso  si,  sen 

renunciar  á  calidade  dos  servizos.  Realmente  debido  ao  avance  tecnolóxico  constante,  o 

sentido  común dinos  que  a  eficiencia  enerxética,  aforro-calidade,  pode  ser  mellorable.  É 

verdade  que  o  alumeado  público  é  unha  parte  importante  da  factura  eléctrica,  pero  non 

debemos esquecernos da gran cantidade de instalacións municipais, nin tampouco do gasto 

enerxético total, onde se abarcan outro tipo de enerxías e combustibles, como gasóleo, gas,  

etc.  O  Partido  Popular   de  Barbadás,  no  seu  momento  iniciou  un  estudo  enerxético, 

comezando  polo  consumo  eléctrico  das  instalacións  municipais  e  alumeado  público, 

inventariando todas as instalacións, recabando información técnica e analizando os consumos, 

coa finalidade de aforrar na factura eléctrica. Mantivéronse diversas reunións con axentes 

externos   ao  Concello,  empresas  e  profesionais  vinculados á  enerxía  eléctrica,  recadando 

información importante  para o aforro enerxético.  Entendemos que a  calquera concello lle 

gustaría pagar menos nas facturas, consumindo menos e mantendo a calidade dos servizos. 

Por este motivo cremos que o goberno estará realizando o seu propio estudo, auditoría ou 

informe  enerxético,  e  ademais  cremos  que  estarán  realizando  as  inversións  que  crean 

oportunas para minimizar o gasto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Esta 

é unha proposta  que fai  o Grupo de Democracia Ourensana,  que como ben recordaba a 

señora Fina, xa noutras ocasións ten traído propostas similares en aras do aforro, e que foron 

acollidas  polo  goberno  de  bo  grao,  como  é  acollida  esta,  como  foi  a  dos  ascensores. 
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Aforráronse máis de 4.000 euros. Nesta ocasión tamén a proposta é unha proposta construtiva 

que o goberno está totalmente de acordo. Ademais levamos traballando nisto dende o 1 de 

marzo.  Levamos  traballando  dende  hai  máis  tempo.  Pero  dende  o  1  de  marzo  de  2017 

asinamos un contrato cunha empresa, unha das empresas que nos fixo a mellor proposta e nós 

si que fixemos a primeira auditoría real, con datos efectivos do subministro e das tarifas. É 

unha auditoría real que se está aplicando na práctica. Non son papeis, nin follas de excel nin 

nada.  É  a  realidade.  A realidade  é  que  o  gasto  anual,  en subministro  eléctrico,  ronda os 

400.000 euros, como dixo a compañeira Serafina. As actuacións desenvolvidas durante este 

período para a mellora da xestión enerxética permitiron reducir en 34.500 euros ao ano, van 

permitir reducir esta contía ao ano. Un 8,6%. Unha contía importante. E entre 4.000 ou 5.000 

euros ao ano, o 1.5 %, co proxecto para a corrección de enerxía reactiva, é dicir, enerxía sucia 

por lle chamar así. E despois, prevese reducir o gasto anual nuns 4.000-5.000 euros, cando 

saia a licitación do contrato de subministro de enerxía, que como lles explicamos o outro día  

nas comisións informativas vai saír por lotes. Por unha parte, a enerxía do alumeado público e 

por outra parte a enerxía nas instalacións eléctricas. Despois xa tamén, a raíz desta auditoría 

na práctica, tamén se reclamou unha factura por exemplo, por poñer só un exemplo, de 2.000 

euros, por un erro na facturación por parte da comercializadora. Entón, a propia empresa que 

nos está facendo a auditoría do consumo, considerase necesaria, e se seguirá o seguinte paso, 

seguiremos  dando  pasos  na  realidade,  que  consistirán  na  recompilación  das  facturas  dos 

últimos cinco anos para conseguir, para proseguir coas reclamacións por parte do Concello de 

Barbadás. Evidentemente, os pasos que se teñen dado son importantes. Fixéronse moito, e 

estase facendo moito traballo administrativo para recompilar todos estes datos. A empresa, é 

unha empresa especializada a que está traballando. E xa lles traio aquí datos para que vostedes 

o poidan comprobar, todas as melloras que se conseguiron nos parámetros de contratación 

tanto no que se refire á tarifa como á potencia. Respecto a este aforro importante que imos 

conseguir, dicirlles que nestes 233 puntos de luz sobre os que se está facendo esta auditoría,  

vaise tratar de reinvestir, precisamente en aforro enerxético e proseguindo a senda comezada 

en 2015, de introducir o led na iluminación pública, e tamén evidentemente nas instalacións 

públicas. Aproximadamente creo que temos da orde de 100 luminarias, sobre 2.600, entón é 

un traballo que vai custar, pero, evidentemente eses son 34.000 euros, ou máis incluso de 

aforro que se van a reinvestir na mellora das arcas municipais.
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A Sra. Varelas  toma a palabra: Dicirlle á señora Victoria Morenza que o outro día nas 

comisións informativas, díxenlle que por favor, que nos trouxera, incluso o Partido Popular o 

pediu,  a  documentación  do  que  vostede  fala,  porque  claro,  gustaríame  que,  polo  menos 

darnolo ao principio do pleno, porque lle botábamos un ollo.

A Sra. Morenza toma a palabra: A verdade é que se me pasou, se me pasou. Porque o traía 

organizado.

A Sra. Varelas toma a palabra: Penso, penso, penso que é importante que a documentación 

que,  moitas grazas  por  darnola,  pero penso que é  importante  darnola no tempo axeitado, 

porque... Tereina que mirar, porque agora non me vou a poñer a ler isto e parar co pleno, non? 

O tema é o seguinte. Alégrome que haxan feito aquí unha auditoría pero penso que xa se tiña  

que haber feito un pouco antes.  Non, porque isto non está nada terminado. Está,  isto é o 

principio. En canto nós, que eu saiba, non temos ningún contrato asinado con ningunha, temos 

contrato firmado con algunha? Con Fenosa? Con algunha empresa de luz? Estamos pagando 

sen  ter  contrato  ningún  firmado  con  ningunha.  E  creo  que  non  sacamos,  non  se  sacou 

convocatoria ningunha para que outras empresas poidan optar a isto. Penso que, creo que a 

vosa intención é boa pero aquí en cueiros, cueiros total, señora Victoria. Auditoría si, polo que 

vexo, pero de contrato non temos nada. Estamos pagando sen contrato ningún. E non se sacou 

a convocatoria se algunha outra empresa quere facer estes traballos. Penso que é unha das 

cousas que penso que este goberno sempre quere sacar todo a convocatoria. Quere que todos 

teñas as mesmas oportunidades,  quere que tal,  e aquí nunha partida tan alta,  porque case 

400.000 euros que esteamos coa mesma empresa de toda a vida, sen poder optar a aforros 

paréceme así un pouco, anecdótico. E encanto, quérolle dicir que concellos como Castrelo de 

Miño, xa cambiaron totalmente o, renovaron todo o alumeado público. Xa que parece que nós 

nunca chegamos aos sitios ou chegamos tarde.  A ver,  a ver cando empezamos a facer as 

cousas ben. E que se empece a ver que se fan as cousas,  porque,  a min señora Victoria, 

perdóeme pero o informe está ben, que polo menos xa o teñen, pero eu, como os veciños 

queremos  resultados.  Queremos  ver  resultados,  aforros  en  facturacións,  instalacións 

modernas,  contaminar  menos,  que isto  se  saca,  que se saque a  convocar  por  se  hai  máis 

empresas que se queren presentar. Ou sexa, en definitiva, o pouco, tróuxome moi pouco e se 

vostedes  pois van a facer caso á moción que se presenta hoxe pois entón poderemos coller un 

bo camiño. E eu o que trato simplemente é de que teñamos máis diñeiro para que vós podades  
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gobernar. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

A Sr. Padrón toma a palabra: Nada, eu rapidamente lembrar que, volvemos repetir que é un 

servizo  básico  que  ten  que  xestionar  o  Concello  como pon no regulamento  dos  servizos 

básicos de deben prestar os concellos. Polo tanto, quédanlle a vostedes

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Por favor. Está  falando toda esa bancada de aí  toda,  eh! 

Vostede en concreto está falando. Por iso digo toda. Ten razón. Hai un murmullo …

O Sr. Padrón toma a palabra : É certo que se ten mellorado moitas cousas e estanse dando 

pasos, pero volvo repetir, un servizo tan básico que debe prestar o Concello. Quédanlle dous 

anos para facer orzamentos e deben, as partidas que vaian con relación a isto, pois teñen que 

ser para o noso punto de vista aumentadas, para conseguir nestes dous anos mellorar moito 

máis o que é o servizo do alumeado público e do alumeado dos edificios públicos onde presta  

servizo o Concello.

A Sra. Prieto toma a palabra:  Señora Victoria, podería dicirnos cal é a empresa que está 

facendo esta  auditoría? Iso  unha,  e  o  informe anual,  pon ano 2017/2018.  Como é que  o 

presenta agora no mes de novembro, e non o presentou antes? E despois, sigo co de antes.  

Coñecemos as vantaxes da melloría da eficiencia enerxética sobre todo no aforro mensual da 

factura eléctrica. Ademais temos coñecemento da alta inversión que supón este cambio de 

modelo e tamén, sabemos da dificultade da realización do informe técnico enerxético, no que 

o conxunto aforro-inversión-calidade sexa eficaz e asumible. Por todo o exposto, cremos que 

é labor e competencia do goberno actual a administración dos recursos dos que dispón. O 

Partido Popular de Barbadás, cando teña máis datos relevantes, valorará se o conxunto das 

inversións realizadas, o mantemento da calidade e o aforro na factura é eficaz. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Dicirlles que a empresa é Flink, e que estamos falando de 

datos reais. 

O Sr. Fernández toma a palabra: E que non o pon no informe.

A Sra. Prieto toma a palabra: Deletréeo.     

A Sra. Morenza toma a palabra: Non o pon o informe?

O Sr. Fernández toma a palabra: Non o pon no informe.

A Sra. Morenza toma a palabra: Nós levamos traballando desde marzo. Isto é un avance do 
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informe.  O  informe  evidentemente  non  está  concluído.  A  raíz  do  traballo  que  fixo  a 

concelleira Serafina Varelas ao traer a este pleno esta moción, nós pedímoslle á empresa que 

nos fixera un anticipo. Non está concluído pero a tramitación e o traballo administrativo que 

se leva facendo desde hai meses, antes do verán incluso, xa se deron instrucións para que se 

sacara  o  prego  de  prescricións  técnicas  administrativas,  para  sacar  a  concurso  a 

subministración da enerxía eléctrica é un feito. Se non se fixo ata agora foi pola acumulación 

de  traballo  administrativo.  Pero  evidentemente,  nós  estamos  traballando  para  sacar  a 

subministro  da  enerxía  eléctrica.  Non  así  o  anterior  goberno  que  agora  ven  facendo 

reclamacións neste sentido. Pero recordámoslle que Gas Natural é a empresa subministradora 

e que non se fixo ata agora ningunha licitación pública neste sentido. Non se fixo nunca. Nós 

vámola  facer.  Están  as  instrucións  dadas  dende  antes  de  iniciar,  no  mes  de  xullo,  creo 

recordar. Como poden comprobar neste anticipo de informe que non é un informe definitivo, 

porque precisamente a  empresa non terminou de  facer o  seu traballo,  como lle  expliquei 

anteriormente,  xa  ven  vostedes  como están  completadas  e  notificadas  a  maior  parte  das 

rectificacións que tivo que facer Gas Natural respecto aos 233 puntos de subministro. Xa ven 

vostedes  aí  claramente,  ou  sexa,  o  aforro  anual  que  supón  algúns  puntos,  que  son 

verdadeiramente importantes. Pásanse de tarifas contratadas do 43%, a tarifas do 25%, con 

aforros anuais de 1.780 euros nun punto, 2.122 noutro punto, 2.265 noutro punto, 68 euros 

noutro punto, 103 euros noutro punto, 105 noutro punto. Son datos reais que este Concello 

manexa e está tramitando dende hai moitos meses.  Persoal administrativo e a empresa en 

colaboración con esta  Concelleira,  estamos facendo un traballo  en  equipo  para  reducir  a 

cantidade  de diñeiro público,  que se destina ao pago do subministro de  enerxía eléctrica. 

Falan vostedes de licitación, de por que, este goberno caracterízase precisamente, por sacar a  

licitación  todo,  por  sacar  bases  de  contratación,  por  publicitar  todo,  por  a  máxima 

transparencia. Na próxima Xunta de goberno creo que van, lémbremo señor Alcalde, cinco 

procedementos de licitación. Expedientes de licitación. Vaise licitar o servizo de mantemento 

da iluminación pública. Vaise sacar a licitación o subministro de enerxía eléctrica que está en 

trámite.  Ese  aínda  está  en  trámite.  De  auditoría  enerxética.  Vaise  sacar  o  servizo  de 

mantemento informático. Ese xa saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia do sábado día 

4 de novembro. Sairá a licitación do servizo de grúa. Sairá a licitación. O electricista xa o 

dixen.  O  fontaneiro  vai  saír  a  licitación  tamén.  Sairá  a  licitación  a  imprenta.  Por  favor! 
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Actividades. É que isto é demasiado. Ou sexa que nos veñan esixindo que saia a licitación 

cando os anteriores gobernos, sucesivos do Partido Popular, non sacaron a licitación nada. 

Pero acabóuseme o meu tempo?

A Sra. Varelas toma a palabra: Vou rematar eu. Mire señora Victoria, quen llo pedín fun eu. 

A  moción  non  a  trouxo  o  Partido  Popular  que  a  trouxo  Democracia  Ourensana.  Os 

compañeiros do Partido Popular, pódeno pedir, están no seu dereito. A moción presenteina eu. 

O que  si,  síntome moi satisfeita,  nestes  momentos,  porque vexo que  polo  menos a  miña 

moción fai  que se  empece a  andar.  Porque vostede  empezou o camiño, pero estamos no 

chanzo  un e xa tiñamos que estar no último chanzo e estamos aínda empezando. Entón por 

iso estou contenta porque se esta moción vale para empuxar un pouco máis para que se movan 

un pouco máis alégrome moito. E vólvolle a repetir, Democracia Ourensana o único que quere 

é que o Concello teña diñeiro para que vostedes gobernen e dean servizo aos veciños. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Dicir unha cousa. Nós agradecemos desde logo a 

moción porque é positiva. Este traballo o que si queremos matizar é que este traballo non é un 

traballo iniciado cando se presenta a moción.

A Sra. Varelas toma a palabra: Está en cueiros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai un traballo iniciado hai meses. É certo tamén que este é 

un traballo arduo, arduo, moi arduo. Como dixo ela é un traballo que hai que realizar en  

equipo e que precisa un equipo preparado e de tempo. Pero tamén hai que dicir que a moción 

é súa e que lle damos a benvida.  Pero hai que recoñecer que vostede de palabra,  e sacar  

conclusións. Estamos sacando todo a concurso. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu xa dixen que este goberno saca todo a concurso.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  É unha matización, hai licitacións que non sacaba o outro 

goberno.

A Sra. Varelas toma a palabra: O que falo é o que teño que falar. Punto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Igual se me escoitaba, non? Non sei se quedará 

A Sra. Secretaria toma a palabra: E que ese micrófono non pode moverse de aí.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  É que non lle chegaba a amplitude de son. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Aproveito para pedir unha partida para micrófonos para 

todos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ou para ampliar o cable.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Iso dano a empresa. Se non se avisa. O que dicía, se tal 

abrevio o dito. Que damos a benvida evidentemente a esta moción. Que é un traballo que non 

ven de agora senón que ven de meses atrás. Que é un traballo ardua, que é un traballo que se 

está facendo en equipo e que levará tempo. Que nós estamos sacando todos, as actividades 

susceptibles de licitar, estámolas sacando, todas. E que desde logo é certo que outros gobernos 

non o fixeron no seu momento.

A Sra. Vispo toma a  palabra:  E a oposición fixo algo?

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Vale.  Pero non se fixo. Non se fixo, pero nós estámolo 

facendo.  Señora Chelo, estou intervindo eu. Non interrompín. Eu non interrompín a ninguén. 

Non interrompín a ninguén. Entón, digo que estase sacando. Vostedes estiveron vinte e oito 

anos no goberno e nos si. En dous anos, si que o fixemos. Vale. Votos a favor da moción.

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Un momentiño.

Sen máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos votos  de  PSdeG-PSOE, 

BNG,  Democracia  Ourensana  e  Grupo  Mixto  e  a  abstención  do  PP o  seguinte  acordo: 

“Moción de Democracia Ourensana relativa ao Aforro na factura da Luz: En primeiro 

lugar, pedir ao Alcalde que dea as instrucións ao departamento de contratación para que 

de modo inmediato se elaboren os concursos de diferentes subministros eléctricos. En 

segundo lugar, pedir ao Alcalde que se encargue unha auditoría enerxética que abarque 

todos os consumos de responsabilidade do Concello. E en terceiro lugar, pedir que tras 

esa auditoría se elabore un plan de eficacia enerxética municipal.”

8.  ELABORACIÓN  DUN  MARCO  NORMATIVO  E  REGULAMENTARIO  DA 

ESCOLA DE MÚSICA DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Pasamos a o oitavo punto da orde do día para elaborar un 

marco normativo e regulamentario da Escola de música de Barbadás.  Ten a palabra a súa 

voceira ou voceiro. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Durante os últimos anos o noso municipio, desenvolveuse, 

madurou, abarcou espazos que van máis aló dos servizos obrigatorios. Enriqueceu a vida dos 

nosos  veciños  e  veciñas  con  diversas  actividades  culturais  tan  importantes  como as  que 
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xorden na escola de  música municipal.  Ofrecen un testemuño claro da evolución da vida 

municipal de Barbadás, do dereito de todas as persoas de acceder e disfrutar de determinados 

coñecementos e actividades das que antes só uns poucos podían deleitarse. O Partido Popular 

de Barbadás ve a necesidade de buscar unha ferramenta legal que permita marcar a forma de 

xestión. Adaptala ás necesidades específicas da nosa escola. Debido a que sabemos que hai 

moitas  lagoas  legais  no funcionamento da  mesma,  e  podemos constatar  a  diversidade  de 

formas de afrontar o desenvolvemento deste servizo. O principal obxectivo desta moción é 

axudar  aos  responsables  municipais  a  xerar  un servizo  intentando  explorar  todas  as  súas 

posibilidades do xeito máis eficiente e sostible dentro da legalidade. É importante subliñar 

servizo público, que terá que permitir  o acceso en situación de igualdade a toda a poboación, 

e que para elo deberá ter en conta a diversidade dos potenciais usuarios. Pode haber moitas 

derivacións desta ferramenta que poden complementarse de diferentes maneiras. As escolas 

municipais da música  favorecen unha organización adaptable a cada entorno e deben dar 

resposta ás necesidades que se perciban como prioritarias e facilitar o traballo a quen han de 

tomar decisións  ao  respecto.  Por  todo  elo,  o  Partido  Popular  de  Barbadás  presentamos á 

consideración  do  Pleno  os  seguintes  acordos:  Primeiro,  instar  ao  Grupo  de  Goberno  do 

Concello de  Barbadás  a  redacción dun marco normativo  regulamentario para  a  escola de 

música. Esta normativa deberá regular entre outras as seguintes cuestións: disposicións xerais 

no  tocante  ao  obxectivo,  requisitos,  beneficiarios,  disciplinas  e  estruturas  das  ensinanzas.  

Organización xeral, dirección, profesorado e consello consultivo. Esta parte cremos que é a 

máis importante, o consello consultivo. Procedementos, matrícula, prezo público, listas de 

agarda, préstamo de instrumentos, horarios, promoción de alumnos e avaliación dos mesmos. 

Uso das instalacións, limpeza, accesos saídas do centro, consideracións xerais sobre o uso das 

instalacións  e  aulas.  Regulamento  de  réxime  interno,  dereitos  e  deberes  dos  alumnos  e 

profesores, pais e nais. Normas de comportamento fóra e dentro do recinto, faltas, sancións, 

grao das mesmas e procedemento. Punto dous, instar ao Grupo de Goberno do Concello de 

Barbadás  á  creación dunha mesa de  traballo  coa representación do concello,  comunidade 

educativa  da  escola,  director  e  profesores,  representantes da  asociación de  pais e  nais  da 

escola, ademais de técnico especialista, perdón, ademais de técnico especialista da música, co 

fin de definir os obxectivos, contidos necesarios do devandito marco normativo.  O Partido 

Popular, trae esta moción porque entendemos que a escola xa ten, creceu durante estes dez  
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anos.  Todo  o  mundo  sabe  que  cando  entramos  fai  dez  anos,  eu  en  concreto,  asumín  a 

Concellería  de  educación,  a  persoa  que  estaba  anteriormente  coa  escola  de  música,  pois 

deixounos e houbo que empezar desde cero. Hoxe, entendemos que é unha labor que segue o 

goberno actual. Realmente pois estamos contentos desa labor, pero entendemos que hoxe xa 

ten moitos alumnos, unhas necesidades maiores, que o regulamento que se aprobou no mes de 

xullo creo que ten que madurar. Cremos que un dos puntos que traemos é aparte,  o que 

puxemos na moción para explicalo, é que os acordos do punto 1, nós o puxemos estratado. 

Nós  temos  varios  regulamentos  agora  mesmo  enriba  da  mesa  onde  realmente  aí  se 

desenvolven  máis  puntos,  non?  Pero  cremos  que  un  dos  puntos  que  debemos  levar  é  o 

consello consultivo onde aí entren parte, pois dos profesores, o director, técnicos, e incluso 

nós falamos dun técnico de música. Os profesores entendemos que son técnicos en música 

pero entendemos que ao mellor hoxe necesitaríamos unha persoa  externa que axude, pois ao 

mellor,  a  esas  ideas  que  se  van  plasmar,  si  esta  moción  sae  adiante,  para  que  axude  a 

plasmalas  e  que  sexa  un  apoio  para  todos  os  grupos.  É  a  nosa  intención.   Na  segunda 

intervención traemos uns puntos que os profesores da escola de música nos deron para que o 

leamos. Creo que non sei si estou fóra de tempo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aínda non, quédanlle 50 segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Entón, por que traemos isto. O principal é porque hoxe a 

escola  xa  consideramos que  ten  un número elevado de  alumnos,  que  os profesores están 

demandando unha serie de cambios e que realmente pois todos debemos aportar para que isto 

mellore,  porque creo  que  hoxe mesmo estamos vendo  durante  todo  o  verán,  en todas  as 

actuacións que fixeron en Nadal  e todo isto, cremos que xa eles ao mellor poden aportar 

outras series de iniciativas. Entón, que todo sexa en conxunto. É a nosa opción. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Chelo. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, ten vostede razón que di que a escola medrou. E medrou 

moito tanto en profesores como en alumnos e por iso nós traemos unha moción despois, en 

que as infraestruturas da escola dan pena. Agora que se explicou un pouco, entendín un pouco 

a moción. Porque ata agora non a entendera, o sentido da moción. Vostedes,  polo que lle  

entendín a vostede, o que pide é que a escola de música teña unha persoa especialista externa 

que nos diga, polo que eu entendín agora, que vostede acaba de dicir que, e facían un pouco 

así falando, un pouco tal, literatura, pero o que é realmente importante para facer un pouco de 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: 
P3200900C

43



CONCELLO DE BARBADÁS

introdución, realmente importante,  o que lles interesaba era que a escola se  dotara dunha 

persoa,  un  técnico  externo.  Foi  o  que  entendín  eu,  senón despois  explíqueo.  Un técnico 

externo  que  nos  dixera  cara  onde  fora  a  escola  e  os  obxectivos  e  aparte  dun  consello  

consultivo. Tamén choca que agora queiran consellos consultivos. Consellos de participación. 

Para outras cousas non, pero agora si. Pero eu o que entendo é iso, porque o realmente dos 

acordos que adoptemos aquí, o que piden é un consello, un consello onde, unha mesa de 

traballo con representación do Concello, con representación do Concello, quen do Concello? 

Comunidade  educativa  da  escola.  Director  e  profesores,  de  acordo.  Representantes  da 

asociación de pais e nais da escola. E os técnicos especialistas da música, que aí na comisión 

informativa eu preguntei e dixéronme que deberían ser técnicos externos. Son palabras súas. 

Agora vostede precisou que se debería contar cunha persoa para ese consello consultivo. Cun 

técnico especialista. En temas de música ou de organización ou algo para, eu entendín, para 

que nos diga para onde vai a ir a escola, para que nos marque uns camiños ou algo así. É o  

que eu entendín. Entón na segunda intervención pódeno explicar. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina, está na súa quenda de palabra. 

Moitas grazas. Señora Ánxela ten cinco minutos, máis tres oito.

A Sra. González toma a palabra: Desde o BNG en realidade, desde o goberno, non? Pero, 

presentamos unha emenda 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, si, todos teñen cinco. Todos teñen cinco minutos na 

primeira quenda E de feito todos tiveron cinco minutos neste Pleno. Si, todos tiveron cinco 

minutos.

A Sra. González toma a palabra: Nós presentamos unha emenda aos acordos da moción que 

presenta o Partido Popular e que teñen todos os grupos políticos agora mesmo enriba da mesa. 

Entón vou a explicar por que. É dicir, eliminamos nos acordos todo o relativo ao regulamento. 

Iso non quere dicir que nos pechemos a revisar, ampliar o  regulamento que toca moitísimos 

temas. É un regulamento que acabamos de aprobar no mes de xullo, aquí neste Pleno, no que 

ningún grupo presentou alegacións porque consideraron todos que estaba completo e no que 

se tocan todos estes temas: Obxectivos, requisitos, beneficiarios, disciplinas, instrutores de 

ensinanza, organización da dirección e profesorado, e procedementos como matrículas, prezo 

público,  listas  de  agarda,  préstamos instrumentos,  horarios,  todos  estes  temas  tócanse  no 

regulamento que aprobamos aquí no mes de xullo. Independentemente como digo de que isto 
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poida ampliarse nun futuro ou poda desenvolverse cada tema noutras ordenanzas se é posible 

ou algo.  Ben,  chegados a  este  punto,  revisando o regulamento,  fai  uns días,  a  raíz  desta 

moción, pois vexo, se alguén quere ver o regulamento para que vexa que exactamente tócase 

de  réxime disciplinario,  tipificación de  faltas,  sancións,  órganos e  dirección, vexo que se  

establecen comisións do centro que ademais se regulan as comisións que existen no centro 

porque desde  que no 2015,  entramos no goberno, efectivamente se  fai  unha comisión de 

coordinación docente, pedagóxica e organizativa da escola que está integrada polo director e 

por  todo  o  profesorado.  Comisión  que  posteriormente  deciden  os  profesores  ter  uns 

representantes na comisión en vez de ir todos e vamos, será así. Dise nesta comisión de centro 

é un órgano de coordinación docente, pedagóxica e organizativa da escola. Estará integrado 

por todo o profesorado da escola de música. Reunirase con carácter ordinario polo menos 

dúas veces ao ano. Con carácter extraordinario poderá ser convocado pola dirección ou dun 

tercio dos seu integrantes. Para optimizar a coordinación da persoa responsable da Concellería 

poderá participar con voz e sen voto. Ben, ademais disto, aparece no artigo 12, perdón, no 

artigo 1.2, aparece este órgano de coordinación docente. Entendendo que o PP neste momento 

o que quere efectivamente, é recoller unha serie de inquietudes que se poden dar, e que se 

están dando de feito porque,  efectivamente a escola medrou moitísimo este ano. Ten 254 

alumnos matriculados e matriculadas. É dicir, si está medrando moito. Si é verdade que non 

medraron o número de profesores, medraron o número de alumnos e de alumnas que acoden á 

escola. Desde hai dez anos igual si, pero, desde que eu estou non hai máis profesores. É dicir,  

hai os que había. Están a tempo completo no caso dos que están contratados. Hai profesores  

que están contratados cinco horas, outros dez, outros quince. E isto é así desde que eu entrei. 

E ademais non hai  moita  posible  modificación.  Entón,  si  é  verdade,  medrou moitísimo a 

escola. Si que é verdade que a escola é moito máis coñecida no que é Barbadás, grazas a que 

ao día de hoxe hai unha serie de agrupacións que se desprazan, grazas ao profesorado e ao  

director que planifican esa serie de actividades. Evidentemente que traballan a veces en fin de 

semana para poder ir a Loiro, para poder ir a Bentraces, para poder ir a Parada, etc. Entón si é 

verdade que é unha escola moito máis coñecida a nivel de Concello, pero tamén é verdade que 

está participando e facendo intercambios con outras escolas de música co cal é coñecida fóra 

de Barbadás, fóra do que é a provincia de Ourense, está colaborando en festivais solidarios, 

está colaborando con outras escolas de música, etc, etc. Entón, si é verdade, eu creo que todos 
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os grupos da corporación municipal deberíamos ter acceso ao mellor a coñecer un pouco máis 

a escola de música, incluso a participar do futuro da escola de música. De aí que a emenda 

que se presente, quere substituír a parte resolutiva do texto polos seguintes acordos: Instar ao 

Concello  de  Barbadás  a  que  constitúa  unha  mesa  de  traballo  coa  seguinte  composición: 

Concelleira  de  cultura,  unha  representante  ou  un  representante  de  cada  un  dos  grupos 

municipais da oposición, profesorado e director da escola municipal de música de Barbadás e 

tres alumnos ou alumnas maiores de 16 anos, porque os hai, nenos maiores de 16 e de 18 anos 

na  escola,  escollidos  polo  propio  alumnado  co  fin  de  facer  propostas  e  seguimento  do 

desenvolvemento do marco normativo, aprobado recentemente por este Pleno. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a voceira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Empezo polo señor Padrón. A ver, eu o que expliquei é que o 

técnico exterior, externo, perdón, o técnico externo, nese consello consultivo que intentamos 

crear con esa mesa de traballo sexa externo. Non que se meta na escola, senón que nos axude, 

ao mellor a valorar as inquietudes que teñen hoxe os profesores, que vou ler, que é o que me 

trasladaron. E,  estar nesa mesa de traballo, non que se meta dentro da escola, senón, pode 

haber unha persoa externa, como hai noutros, mediadores, é a palabra. Un mediador. Vale? 

Sexa técnico en música, que si o hai incluso no conservatorio o teñen, vale? O que si vou ler,  

porque se non non me da tempo, si me deixa o teléfono, o que me pasaron os profesores para 

que lea aquí. Perdón, é que me lio con isto. “ Os profesores da escola de música de Barbadás  

solicitan se estude a elaboración dun convenio laboral propio, que reflicta as particularidades 

deste colectivo de traballadores coa finalidade de mellorar o funcionamento dentro do centro, 

para así ofertar aos usuarios do mesmo un servizo completo, de calidade. Neste documento 

deberían  de  tratarse  entre  outras  as  seguintes  cuestións:  a  convivencia  dos  distintos 

estamentos  da  comunidade  educativa  da  escola  de  música.  Favorecer  a  implicación  e 

participación de todo o profesorado na planificación de actividades realizadas ao longo do 

curso, tanto as actividades referidas ao funcionamento  cotiá da escola como aquelas que 

completan a formación do alumnado, saídas, concertos, audicións, excursións e intercambios. 

Coordinar dun xeito máis efectivo o traballo de todo o persoal do centro educativo. Mellorar a 

elaboración dos horarios do centro tanto lectivos como non lectivos. Establecer con claridade 

os obxectivos do centro, prestando especial atención á proxección pública do traballo que nel 

se leva a cabo, e prestando especial atención ás grandes agrupacións, banda, banda de gaitas e 
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coro, para que sexan o escaparate da actividade que levan a cabo os profesores e alumnos. 

Todas aquelas cuestións que podan representar unha mellora efectiva dos servizos ofertados 

na escola. En definitiva, establecer un marco normativo que recolla as singularidades propias 

dun centro deste tipo, para acadar o funcionamento do mesmo, resulte, para todos os membros 

da comunidade educativo, profesores, alumnos, pais,  óptimo”. Isto pasáronmo os profesores 

porque  entendemos que   creceu tanto  que  agora  mesmo,  o que  dicía  Ánxela,  a  ver,  254 

alumnos, os mesmos profesores, non teñen nin cinco minutos ao mellor para facer un cambio.  

Sabedes que o profesorado, Ánxela pódeo corroborar, ten para preparar as súas clases, eles 

non teñen tempo. Entón o único que están pedindo é que realmente aumentou tanto a escola 

que, que ao mellor nesa mesa de traballo, entre todos, podemos darlle un empuxe maior a esta 

escola. Pois ao mellor valórase que necesitemos máis profesores. Ou sexa, aquí non se vai 

contra ninguén. Ollo, que ninguén… Senón que realmente, están vendo que hai unha serie de 

carencias e que realmente é o que plantexan. Eu creo que a dúbida que tiñas antes da persoa 

externa

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando, señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. Quedouche claro, non?  Era para contestarche a iso. 

Vale.  Sinxelamente o que pedimos.  Soamente unha cousa que incluso Silvia,  a  ver,  o da  

emenda, Ánxela, eu a vexo ben, pero creo que os nenos, ou sexa, na escola hoxe hai nenos 

maiores de 18 anos, entón creo que os menores de 16 non teñen capacidade legal. Que me 

corrixa Silvia.

A Sra. Secretaria toma a palabra: É relativa porque  hai que ter uns supostos. Esta é unha 

aclaración. Non é necesario que conste en acta. Vamos a ver.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu cambiaría iso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: En principio a situación do menor con 16 emancipado e 

non  emancipado,  que  en  cuxo  caso  é  dependente.  O  que  ocorre,  si  se  trata  dun  órgano 

consultivo, por que non se lle vai a dar participación. A fin de contas teñen idade legal para 

traballar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero hai de 18. Hai maiores.

A Sra. González toma a palabra: Si pero maiores de 18 non son a maioría. Son pouquiños, 

entón eu creo que maiores de 16 xa poden participar

A Sra. Vispo toma a palabra: Pregunto, eh! Eu non impoño iso que se cambie. Preguntaba 
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por si nos metemos en problemas.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ao ter que ter carácter consultivo poden ser de 16 e 18 

por exemplo.  Eu si quería facer un matiz si me dá a palabra o Alcalde e isto si que quero que 

conste  en  acta.  A ver,  unha  das  reclamacións  que  presentou  os  profesores  ou  que  lle 

trasladaron á oposición, é de todo punto ilegal. Vamos a ver. É como si agora os traballadores  

do Concello, para que nos entendamos, deciden facer un convenio colectivo para participar na 

coordinación dos servizos que lle corresponde á Secretaría Xeral, porque forma parte do seu 

posto  de  traballo  e  das  súas  funcións.  Ou,  para  ver  como se  reparten  a  organización da 

delegación de sinaturas que é competencia da Secretaria xeral. Entón, o que acabo de escoitar 

aquí é que hai unha serie de competencias que son coordinación, dirección, planificación, que 

aparecen explicitadas  no contrato  de  traballo  do  director.  O director  é  director,  non é  un 

profesor elixido por sufraxio entre os profesores nin decidido politicamente. É unha persoa 

que se valorou o seu mérito e capacidade para ser director, e desempeñar as funcións de xefe 

de  servizo.  E  iso  é  algo  incuestionable  que  non se  pode dar  entrada,  salvo  por  parte  da 

xefatura de persoal e a Concellaría delegada, que tampouco poderían liberalo desas funcións. 

Tampouco poderían liberalo desas funcións. É dicir, poderían, digamos manifestar por onde 

queren que se dirixa a escola e o director acoplarse a elo. Pero, non poderían privalo das súas  

funcións de dirección e coordinación. E no caso de que as incumprise ou as cumprise mal, o  

expediente  sancionador  que  lle  correspondería  desenvolver  ao  xefe  de  persoal,  que  é  o 

Alcalde. Entón, vamos a ver, parecéndome que non me ten que parecer nada, é dicir, pero 

parecéndome moi ben esta moción, hai que matizar que hai determinados puntos que irían en 

contra da legalidade. Hai outra cuestión, o asesor externo. O asesor externo non deixa de ser  

unha persoa que ven a interferir sen ningún tipo de competencia legalmente atribuída, en as 

funcións  de  dirección.  Porque  me  pregunto  eu,  se  vai  a  asesorar  en  materia  musical, 

supoñemos que seleccionamos en base aos principios de mérito e capacidade aos mellores 

profesores dentro dos que se presentaron, polo tanto,  en materia musical opinan os nosos 

profesores. En materia de dirección, se supón que xa hai unha persoa que dirixe o servizo. 

Entón, o asesor musical, entendo que sería un recoñecemento da nosa propia incapacidade 

para  desenvolver  iso.  Agora,  se  é  alguén  a  quen  lle  imos  preguntar,  alguén  con  moita 

experiencia en programación, por exemplo, en actividades, en relacións con bandas de gaitas, 

é que os trapos sucios hai que lavalos en casa. Entón, o mediador aquí é o xefe de persoal. É o 
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que ten que mediar e é ao que hai que pedírllelo. Pero nunca pasar por enriba do director da  

escola de música ni de ningún doutro xefe de servizo, eh! Porque eu son a primeira que me 

queixei porque nalgúns casos se puenteou a algúns xefes de servizo. E non se pode facer iso. 

Entón, iso é manifestamente ilegal. A petición de alguén que puentea ao xefe de servizo ou 

dun consello  consultivo que  deslexitime ao  director,  entón o director  o  que pode facer é 

presentar a dimisión, porque se queda sen traballo, non vai facer nada. Entón, claro, paréceme 

moi ben un entorno de diálogo, un entorno de consenso, incluso unha participación sindical, 

pero un convenio colectivo…O convenio colectivo se está preparando un a nivel sindical para 

todo o Concello. Tampouco vexo moi lóxico, dende ese punto de vista que se prepare un 

sectorial. É dicir, para cada servizo, porque entón os de urbanismo van pedir outro, os de 

obras van pedir outro… Iso non funciona así. É un convenio global. Pois si, claro 

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Agora  está  na  quenda  de  palabra.  Eu  agradezo  a  súa 

intervención desde logo, 

A Sra. Secretaria toma a palabra Claro, é que hai que explicalo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: pero agora está na quenda de palabra o señor Ramón. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Non se pode, non se pode, esta é unha moción encuberta, que 

realmente o traemos aquí porque ai que traela. E vós pensade en votar o que queirades

A Sra. Varelas toma a palabra:  Pero nós non podemos votar unha moción encuberta.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non, non, encuberta non, estamos dicindo o que Fina, digo 

Chelo

A Sra Secretaria toma a palabra: Trátase de solventar un problema que existe na escola, 

entre o profesorado e o director.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, digo Chelo, Chelo, ten que intervir, está na súa quenda 

de palabra el.

O Sr.  Padrón toma a  palabra: Vamos  a  ver.  Xa está.  Agora.  Está  funcionando.  Agora 

despois da primeira intervención, como xa dixen, agora xa quedou claro

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra:  A nós xa nos quedou máis claro que vostedes parece que 

queren solucionar cunha moción e cun, chamoulle técnico externo, mediador,  algo así,  un 

problema laboral. Algo así. Eu estou polo que vostede puxo, que ao parecer profesores, facer  

un consello consultivo. Mire, eu non vou ir a dicirlle, a un consello, a dicirlle como teñen que 
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levar a escola de música. Primeiro porque non teño nin idea de como levar unha escola de 

música. Mando alí aos meus fillos. Pago as matrículas e vexo como van aprendendo. Pero eu, 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, facemos un receso si queren, porque senon

O Sr. Padrón toma a palabra: Gústenos ou non, estou eu na miña intervención.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero un receso Ramón. Un receso e logo continúan 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate vostede. Facemos un receso agora mesmo. Acabe 

vostede.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu acabo se atenden, se non atenden.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois entón, baixen un pouquiño o ton de voz para que poda 

seguir. Ramón prosiga entón, si están atendendo. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu ía dicir o mesmo. Ía dicir na segunda intervención con 

outras palabras o mesmo que dixo a señora Secretaria. Aquí gústenos ou non nos guste, ou 

pase o que pase dentro da escola de música, que non sei, parece que vostedes teñen máis 

información.  Nós  puxémonos  en  contacto  con  algún  profesor  e  non  nos  chegaron  esas 

informacións así, nin iso. Hai un director, hai un director que é o responsable de que, e ten as 

súas competencias e  hai  un marco normativo e hai,  hai  iso.  Si queremos traer aquí  unha 

moción, podemos traer unha moción para dicir a escola de música está funcionando mal, isto 

hai que cambiar ao director, ou hai que contratar cinco profesores máis, ou hai que algo así. 

Agora, querer nós, aquí, intervir nas competencias doutras persoas por medio dunha moción, 

xa digo, eu entendina agora porque a base de facer preguntas funlle entendendo o que estaba  

vostede explicando. Nós non estamos de acordo en contratar a ningunha persoa externa. É 

máis, porque senón, entón será mellor coller e xa directamente cambiar de director. Contratar 

a outro director, pois non este director non nos vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Estou falando figuradamente. Eu non estou dicindo que esa 

sexa a nosa opinión, eh! A ver si. A ver, estou na miña quenda. Eu non estou dicindo que esa 

sexa a nosa opinión. Estou poñendo un exemplo. Digamos, pois hai que cambiar ao director 

ou hai que cambiar aos profesores ou algo así, porque non están facendo ben a súa función. 

Agora, contratar a outra persoa ou facer un consello para chamar a outra persoa a que veña a 

dicirlle ao director, ou aos profesores, como teñen que levar a escola de música, pois, cambiar 

de director.  Nunha empresa,  cando o consello  de administración decide que o conselleiro 
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delegado non vale, cámbiano. Pois, e non lle poñen a un mediador, entende. Entón, eu creo 

que estas cousas, ou as explican mellor ou senón pois a nós, xa digo, aquí hai un relato dun 

marco normativo que xa está feito. Os marcos normativos están feitos, hai que aplicalos. Si  

has persoas competentes os aplican mellor ou peor xa é outra cuestión a debater, pero hai un 

organigrama dentro da escola, Entón ....

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón. Xa está. Rematou o tempo. Señora Fina. Non, iso 

parece ser que non fai falta. Está na súa quenda de palabra señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que cando se presenta unha moción, represente nunha 

moción cuns motivos encubertos. A ver. Eu quero que se me fale claro. Se hai un problema 

entre o director e os profesores, pois que se diga, pero non que se presente unha moción para 

meter aquí unha persoa que medie. Porque, a ver, eu non dubido, a ver, podo seguir falando? 

Eu non dubido que haxa ou que non haxa o problema. Eu, como o señor Ramón di, eu non 

teño coñecemento de  ningún problema.  A min non se  dirixiu,  como si  outras  persoas  se 

dirixen a min, aquí non teño coñecemento de nada. Entón, é que claro, eu cando presento 

unha moción preséntoa clara e directa, e digo cal é o motivo da miña moción. Non vou pola  

esquerda para saírme pola dereita. Entón eu penso que como dixo a señora Secretaria, penso 

que os trapos cada un lávaos na casa e teríanse que entender. E despois, eu aquí na emenda 

que meteu a señora Ánxela, meteuna Ánxela, o BNG en concreto

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, matizo, que quede claro que a moción é do goberno. 

Aquí non hai diferenza ningunha de opinión

A Sra. Varelas toma a palabra : Vale, aquí ven BNG

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que dixen? Non, non, a emenda. A emenda é do goberno.

A sra. Varelas toma a palabra: E que aquí a emenda, eu o que teño pon BNG, e foi firmada 

por os tres.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por cuestión de tempo.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero eu tamén o nomeei mal porque é o que vexo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por iso dixen que quería facer un matiz nada máis.

A Sra. Varelas toma a palabra: Un representante de cada grupo municipal da oposición, eu 

sinceramente non sei que vou a pintar, porque eu vou aí. Eu pódovos escoitar e todo o que  

queirades.  Pero é que eu non entendo de nada disto.  Entendes? E sinceramente non teño 

tempo humano para poñerme, porque eu se me presento a unha cousa ou me ofrezo, é para 
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facelo  ben,  non  para  ir  a  medias  tintas.  E  eu  aquí,  sinceramente,  métesme  mañá  aí  a 

escoitarvos e non entendo nada.  Entón, eu penso, que realmente a política aquí tampouco 

pinta moito. A ver, porque realmente como grupos políticos cada un temos as nosas ideas e  

tampouco temos que misturar moito a política con isto, que realmente é algo que se valora, 

que se fala ben, que é un orgullo que temos, e que non o estraguemos agora meténdonos os  

partidos políticos en medio nin en nada diso. Penso que eu pola miña banda pouco teño que 

dicir. O señor Padrón dixo practicamente o mesmo ca min, que nós que vamos a pintar aí. 

Grazas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Ánxela. Tócalle a vostede si, porque a 

voceira do Partido Popular interveu, Ramón e Fina, tócalle a vostede.

A Sra. González toma a palabra: Vamos a ver. A escola de música está claro que funciona 

moi ben. Porque como calquera cadro de persoal onde hai persoas diferentes traballando pode 

haber roces, pode haber calquera grupo humano pois, dificultades, para sacar determinadas 

cousas adiante pois por cuestións de roces persoais entre uns e outros. Eu voulle dicir que na 

escola de música se levan convocando reunións co profesorado no que ese profesorado puxo, 

ese  profesorado  que  non  é  todo  o  profesorado  da  escola  de  música,  é  unha  parte  do 

profesorado da escola de música. Eu ata podería dicir o número exacto, pero unha parte do  

profesorado da escola de música, si que é verdade que leva reivindicando desde o ano 2015 

unha serie de cuestións. Cuestións que todas aquelas que tanto o director como a min nos 

pareceron coherentes e que se podían trasladar e se podían realizar, se realizaron. Cuestións 

que incluso se recolleron no propio regulamento. Neste regulamento que aprobamos en xullo, 

hai unha gran cantidade de cuestións que se recolleron, regulamento que ademais se lle enviou 

por correo electrónico. Houbo unha reunión posteriormente para poñelo en común e para que 

achegaran, antes de traelo ao Pleno, calquera  aspecto que quixesen eles aportar, e que por 

suposto,  a min como concelleira me parecese correcto. Entón, dos que aportaron, que me 

pareceron  correctos  estiveron  recollidos  absolutamente  todos.  Voulle  nomear  algunhas 

reunións, porque tiven que miralas no móbil, porque moitas veces recordáballe por whatsapp, 

cando había a reunión. Cambiei de móbil e non teño as do 2015. Pero asegúrolle que dende o  

2015, reuninme cos profesores un a un, dous a dous, tres a tres, en gran grupo, en pequeno 

grupo, dentro da escola, fóra da escola, nunha cafetería, noutra parte de Barbadás, etc,etc, 

durante o ano 2015. No ano 2016, o 3 de outubro, o 25 de outubro, o 8 de xullo, o 12 de 
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setembro, o 16 de outubro, o 14 de outubro, o 16 de xaneiro, o 15 de xaneiro, a última que 

tivemos foi en setembro para iniciar o curso escolar. Reunión a que se presentaron a maior 

parte  dos  profesores.  Os  que  non  se  presentaron  foi  porque  estaban  traballando  noutras 

escolas e ese día non puideron e reunión onde se fixeron as primeiras planificacións do curso  

escolar.  As  primeiras  planificacións.  Onde  se  tomaron,  se  asumiron  aspectos  ou  se 

planificaron aspectos como, primeiras saídas das pequenas agrupacións da escola de música, 

en borrados, e onde se recolleu pois que se ía facer unha axenda para facer unha información 

das avaliacións, unha reivindicación deles, dos profesores. Que se fixeran unhas avaliacións 

dun  xeito  máis  ou  menos  programado,  e  se  están  facendo,  por  cuadrimestre.  Informes 

avaliativos, máis que avaliacións, porque como todos sabedes non é ensinanza regrada, non é 

un conservatorio, é unha escola de música. Onde se recolleu nesta primeira, neste primeiro 

encontro do curso a posibilidade de que si quixeran ter outra reunión que nada máis o tiñan 

que  dicir,  e  se  tiña  outra.  E  ata  agora,  a  ver,  pasou  un  mes  de  curso,  un  mes,  porque 

empezamos a mediados de setembro, ata agora a verdade é que hai planificado de aquí a 

decembro unha serie de cousas que foron consensuadas con todo o mundo. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Ánxela.

A Sra.  González  toma  a  palabra: Por  outro  lado.  Con  respecto  ao  director.  Eu  neste 

momento si que teño que facer un alegato ao bo facer do director da escola de música. É que 

non  me  queda  outra.  É  dicir,  non  me  queda  outra  porque  gran  parte  do  traballo  de 

coordinación que se desenvolve na escola de música, é coordinado por el. Vale? coordinado 

por el. Tanto a nivel de institucións como a nivel de profesorado. Entón, non me queda outra 

que facer iso. Reivindicacións que eles teñen? A ver, a min trasladáronme algunhas queixas ao 

longo diste tempo. Trasladáronme as queixas por exemplo, que faltaba tóner na fotocopiadora. 

É que é un tema moi importante que ademais apareceu encuberto, entón eu quero aclarar as 

cousas. Que faltaba tóner na fotocopiadora e que non se repuña o tóner. Claro, cando falo co 

director da escola de música, dígolle como non se repón o tóner, e dime, pois si que se repón,  

o que pasa que a fotocopiadora, onde fan as fotocopias para sacar as partituras, está nunha 

sala e el non vai a propósito a esa sala. Non ten a que ir a propósito, entón o que fan é avisalo 

e se esqueceron de avisalo. Outro aspecto que me trasladaron, pois que non tiñan sempre 

folios, porque os folios están centralizados pois no despacho do director. Vale? Outro aspecto 

que  me trasladaron que  non tiñan  chaves  para  entrar  e  saír  da  escola de  música.  Ben,  é 
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verdade, non todos teñen chaves para entrar e saír da escola de música. Uns teñen chave e 

outros non. Por que? Porque teñen chaves os que teñen que abrir a escola de música porque 

son os que dan a primeira clase e teñen chave os que pechan a escola de música porque son os 

que dan a última clase. Despois hai un grupo de profesorado que realmente non a necesitan. É 

dicir, polo medio hai un grupo de profesorado que a escola está aberta e a escola péchase. Que 

máis queixas me trasladaron? A ver, e son cousas que se lle explicaron a eles persoalmente. 

Que máis cousas me trasladaron? Pois trasladáronme por exemplo que como un profesor no 

mes de xullo foi a dar clases en xullo cando o resto non foron. Pois hai unha explicación fácil 

que ademais ese profesor sábea e que ademais traio aquí o papel firmado por el de que é 

sabedor e de que modifica o seu horario para esa temporada.  Os profesores da escola de 

música, como sabedes fan distintos ciclos, e moitas veces en sábados e en domingos van a 

tocar  cos alumnos e  coas alumnas fóra.  Entón váiselle  computando  o  tempo.  E o  tempo 

computado compútase en horario non lectivo, porque teñen, eles teñen que traballar do 1 de 

setembro ao 31 de xullo. Ao 31 de xullo. Consensuamos con eles desde o principio con todos 

e con todas as que están na escola de música e repito, con todos e con todas, porque antes non 

se facía así,  faise desde que eu cheguei, consensuóuse con todos que se lle ía permutar o 

tempo traballado en horario non lectivo pero laborable. É dicir, vacacións de nadal, vacacións 

do  mes  de  xullo.  Consensuado  por  todos  e  cada  un  deles.  Medida  aplaudida  por  eles. 

Reinvindicación deles.  Quen estaba  en contra  desa  medida?  En contra,  a  ver,  non é  que 

estivera  en  contra,  o  director  da  escola  de  música  puxo  unha  serie  de,  é  que  isto  así  

exactamente porque nós antes o que facíamos era que viñan e facían gardas,  vale? Entón 

cambiouse esa estrutura nese sentido e hai un profesor, unha vez que acaba o curso, que non 

ten feiras as horas. E entón non se lle pode computar xullo, porque ten que traballar o mes de  

xullo. Si se lle ofrece a posibilidade de agrupar, el creo que tiña dez horas, estouno dicindo 

agora de memoria, creo que tiña dez horas, son ao mes. Dez horas, no, si, son ao mes. Creo  

que tiña dez horas e en vez de vir, pois imaxina si viña dous días, os luns, pois en vez de vir o 

luns pois que esas dez horas as fixera seguidas. Entón, no mes de xullo falouse con el, por se  

non quería facelo así. Déuselle a posibilidade de facelo como el mellor quixese e no mes de  

xullo, este profesor, pois veu unha semana escasa, unha semana escasa. Teño aquí firmado por 

el os días que veu. Vale? Ben. É máis. Hai profesores que efectivamente trasladan queixas á 

oposición, ou a  min, e  que ao día  seguinte  desdícense do que trasladaron. Polo tanto,  de 
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verdade que entendo que ata agora, o que entendo eu como concelleira responsable da área é, 

que existen unha serie de rencillas que eu non sei moi ben de que son derivadas nin nada. Pero 

que eu, ao que animo aos profesores de música e podédesllo transmitir da miña parte e se non 

llo transmitirei eu, anímoos ferventemente a que vaian a facer o seu traballo no seu horario. 

Que cada un faga o seu para que a escola de música siga funcionando así de ben, porque son 

excelentes profesionais todos, excelentes todos, do primeiro ao último. E anímoos a que vaian 

a facer o seu traballo e o seu horario e a continuar nesta liña que me parece que é moi boa.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Señora Chelo, ten un minuto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Un minuto? Darame o que necesito

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, neste caso si. Algo máis incluso.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non teño ningún problema. Vamos a ver. Ao mellor ao mellor 

a palabra non é a axeitada, a moción encuberta para os que non saben o que está pasando na 

escola de música. Nosa...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non é iso Ramón. Vale? Cando queiras pregúntalles. 

Poden falar contigo igual que falaron con nós, vale? Non é unha moción encuberta. É unha 

moción que intentábamos, que realmente, ou sexa, nós non entramos nin a valorar en ningún 

momento, eu creo que ademais estades todos de testemuñas e hai dúas persoas no público, eu 

non entrei  a valorar nunca ao director da escola,  porque en primeiro lugar ao director da 

escola quen o puxo aí fun eu. Vale? E en ningún momento, en oito anos, déixame terminar, en 

oito anos, nunca tiven ningunha queixa, que?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non estou interrompendo a ninguén.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pensei, non non, non

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah, pensei que era por min.

A Sra. Vispo toma a palabra: Sorprendido polo que acabo de dicir que o puxen eu. Non. Foi 

a única persoa

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu pensaba que era por méritos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, entran por méritos. A ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que interveña ela por Deus

A Sra. Vispo toma a palabra: Fírvida, entende a maneira de falar. A ver. Esa persoa foi a 

única que nese momento, a ver o vou dicir doutra maneira para que non sente mal e que 
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alguén entendera que se puxo a dedo, vale? Senón que foi a única persoa que se presentou no 

seu momento e pode dicilo a señora Secretaria que está aquí, para que quede a legalidade 

completa, eh! do Grupo Popular, foi a única persoa que nos botou unha man para empezar a 

escola. En ningún momento nesta moción falei de problemas entre profesores e problemas. 

Trouxen un escrito  que  me deron eles.  Pero  en ningún momento  falei  de  legalidades  ou 

ilegalidades. O único que pregunto á señora Secretaria é si a legalidade dos nenos de 16 anos.  

Foi a única consulta que fixen. En contra de todo isto é que me quedei pasmada cando vexo 

que alguén fala de director e profesores. Vale? En ningún momento, e o repito e que quede en 

acta, o Partido Popular dixo nada sobre o director da escola e sobre os profesores. É unha 

reivindicacións que traen eles, que fixeron á oposición, neste caso ao Partido Popular, vale? 

para que se faga un consello  consultivo porque entendemos que ao mellor entre  todos,  a 

emenda a trae, vale? a Concelleira, pero nós o que traíamos, ben ou mal, eu creo que se  

necesita unha ampliación. En ningún momento, nós dixemos absolutamente nada. O dixeron 

todo vostedes. Vale? do que está pasando e o problema da escola. Nós a valoramos doutra 

maneira para que ese problema non saia á luz, porque non sei si se dan conta, eh!, non sei si se 

dan conta, e o falamos varias persoas desta corporación é que a Barbadás hai que coñecela 

polo bo, e non polo malo. Pola súa escola de música, que leva dez anos loitando coas súas 

bandas ao fronte e o seu coro, vale? E non hai cousa que máis me enfade que o que está  

pasando aquí, que alguén tome partido por algo. E iso non o vai consentir o Partido Popular. 

Pero alá cada un coa súa conciencia. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois moitas grazas. Ramón, fala, porque, medio minuto 

si vostedes teñen algunha cuestión que matizar, porque isto foise estendendo no tempo e creo 

que todo o mundo ten dereito

O Sr. Padrón toma a palabra: Aquí como se fala doutras cousas que non son as mocións que 

se presentan, nós temos que votar unha moción, que trae uns puntos. E vostedes piden unhas  

cousas, nós temos que votar o que pon aquí. Non o que di vostede que lle dixeron, que lle  

dixeron a vostede. A min non mo dixeron. Digo eu que iso non o pon aquí.  Pero non o pon a 

moción. O que vostede leu non o pon na moción. O que vostede di que hai un problema aí 

grandísimo latente, que pode saír a luz ou algo así. Con outras palabras pero parece que o deu 

a entender agora ao final.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu non dixen nada.
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O Sr. Padrón toma a palabra: A ver. Eu téñolle

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu dixen que a Barbadás hai que coñecelo polo bo, non polo 

malo. Non dixen nada.

O Sr. Padrón toma a palabra : Entón aquí eu non sei que entendemos aquí?  Entendemos 

mal?  

A Sra. Vispo toma a palabra : Acabemos con isto dunha vez e xa está.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra:  Aquí  non  pon  nada  de  que  hai  un  problema  entre  os 

profesores e o director. Ou que 

A Sra. Vispo toma a palabra : É que non o dixemos nós

O Sr. Padrón toma a palabra : Vostedes dixeron que había un problema, dixeron que había 

un problema laboral aí.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. É a primeira vez que fago uso deste timbre. Por 

favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Iso díxoo vostede. 

O Sr. Alcalde toma a palabra Por favor. Senón interrompo, interrompo o Pleno, eh!

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso é un problema laboral. O Partido Popular non dixo 

nada.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Lle dixo Fina que era  un problema laboral.

Sr. Padrón toma a palabra: Eles dixeron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver.

Sr. Padrón toma a palabra: Vámoslle preguntar ao público

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver.

Sr. Padrón toma a palabra: Vámoslle preguntar ao público que hoxe temos sorte de ter dúas 

persoas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver. Ramón, iso non ven ao caso. Non ven ao caso.

O Sr. Padrón toma a palabra: Era unha broma. Nós temos que votar a moción. Nós temos 

que votar a moción que é o que, o que pon a moción. Non, ben, e a moción pon, eu estou de 

acordo, instar ao Grupo de Goberno do Concello de Barbadás a que constitúa unha mesa de 

traballo coa representación do concello, vale, será a concelleira de cultura, neste caso

O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha vez que interveña o señor Ramón vamos a ver se o 

Partido Popular acepta a emenda do Grupo de Goberno, antes de votar.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: A emenda a aceptades, si a aceptades ou non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aceptan a emenda de substitución aceptada? Vótase outra 

cuestión.

O Sr. Padrón toma a palabra: Agora é unha emenda in voce.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vótase a emenda.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A emenda de substitución, a emenda de substitución si a 

acepta o presentante da moción

O Sr. Alcalde toma a palabra: Substitúe ao texto inicial. Aceptan a emenda de substitución? 

Si?

A Sra. González toma a palabra: Substituír a parte resolutiva do texto polo seguinte texto 

“instar  ao  Concello  de  Barbadás  a  que  constitúa   unha  mesa  de  traballo  coa  seguinte  

composición: Concelleira de cultura, unha representante ou un representante de cada un dos 

grupos municipais da oposición, profesorado e director da escola municipal de música de 

Barbadás e tres alumnos ou alumnas maiores de 16 anos,  escollidos polo propio alumnado co 

fin  de  facer  propostas  e  seguimento  do  desenvolvemento  do  marco  normativo,  aprobado 

recentemente por este Pleno”.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero non se falara que era entre 16 e 18?

A Sra. González toma a palabra: Maiores de 16 anos.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah, maiores de 16

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, vamos a ver. Unha quenda de palabra dun minuto cada 

un. Non hai máis, eh!, porque senón entramos nunha dinámica de non acabar.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, dígoche si se ía votar a emenda esa.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. Quero facer unha aclaración. Precisamente eu, 

Democracia Ourensana, Fina, fun a persoa que máis escoitou nisto, porque eu dixen que eu 

non tiña coñecemento de ningunha queixa. Ou sexa, que non me carguen a min o mochuelo 

que agora que digo que o director ten problemas cos profesores. Só falta que sexa eu. Eu non 

teño coñecemento de ningún problema e a min non se dirixiu nin director, nin profesores, nin 

ninguén. Eu o único que quero é que cando unha moción veña presentada veña o que se quere 

dicir e non encuberta por detrás. Que ao mellor ten moi boa vontade o que queiran dicir, pero 
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a min iso non me vale. Gústame as cousas claras. Blanco, branco, negro, negro. Entón non 

vou a cargar eu co que anda dicindo. Porque eu precisamente si falo algo diste tema, estou 

mentindo, porque non sei absolutamente nada. Non teño nin a primeira queixa. O único que 

oio falar é ben. Que os alumnos están contentos, que hai un nivel moi bo na música. E eu teño 

felicitado a Ánxela como conselleira disto. Pero ti levas iso. Ou sexa que realmente a min non 

me metades no fregado de que eu dixen ou deixei de dicir. Vállame Deus, non, non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou vostede? Chelo, si quere dicir algo máis? Ben, pois 

agora intervén o Alcalde. Simplemente dicir que si é certo que debo corroborar todo o que 

dixo a señora Ánxela, porque eu estiven presente. Ela tívome informado puntualmente de 

todos os eventos, perdón, de todas as reunións que mantivo con ese colectivo de profesores e  

co director. É máis, ela máis eu tivemos unha reunión xuntos co profesorado que lle enviou 

ese whatsapp, ou correo ou carta, ou escrito. Conxuntamente e despois tiven unha reunión por 

separado  a  soas  con  eles.  Con  eles.  E  as  queixas  que  se  me  transmitiron  foron 

sistematicamente as que ela indicou. É máis, teño un dosier no meu despacho no que está  

recollido a conversa, a reunión, e un momento determinado, se fixeron comentarios que non 

procedían. Que non eran procedentes. E digo máis, en principio son indemostrables. Eu digo 

que  é certo,  o que sei.  Que son indemostrables.  Polo tanto,  fixéronse en algún momento 

acusacións  moi  graves  que  creo  que  son  absolutamente  improcedentes.  E  os  outros 

comentarios son os que dixo Ánxela que son rencillas que non veñen ao caso para persoas 

adultas. Para persoas adultas. Pero, cada un ten a súa forma de ser. Cada un ten a súa forma de 

ser. Creo que é o momento de votar esta moción. Ramón. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Eles aceptaron a emenda

O Sr.  Alcalde toma a palabra: A emenda de  substitución, polo tanto o que se vota é o 

contido da emenda.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu quero facer unha emenda á emenda de substitución.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso pódese facer?  

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu ía a facer a emenda deles, pero eles como aceptaron esta, 

eu quero facer unha a esta.

A Sra. Secretaria toma a palabra: E que teñen que aceptala eles. A moción é do Partido 

Popular, polo tanto é quen acepta as emendas.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dixeron que si.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, aceptaron esta. Pero vostede tamén pode propoñer 

outra que podan aceptar, ou unha modificación parcial.

O Sr. Alcalde toma a palabra Pode coller o texto da emenda

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, non, eu estou de acordo con esta, pero quería emendar 

esta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois faga unha proposta diferente

O Sr. Padrón toma a palabra: Pois fago unha proposta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, o que ten que facer, unha proposta diferente sobre esa. 

Sobre esa base.

O Sr.  Padrón toma a  palabra:  A proposta  que  fago  eu  é  a  de  “instar  ao  Concello  de 

Barbadás a que  constitúa unha mesa de traballo coa seguinte composición, a concelleira de 

cultura,  o  profesorado,  o  director  da  escola  municipal  de  música,  tres  alumnos  e 

representantes dos pais da escola”. Eu quería que non metéramos un representante de cada un 

dos grupos municipais da oposición, porque cando tal vamos politizar a escola de música máis 

do que está xa.  Eu pido que acepten iso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero ti non o tes que aceptar, Ánxela. Teno que aceptar o PP. 

Non, pero non é válido. El presenta unha emenda sobre o contido da do PP.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero el di eliminar aos da oposición?

O Sr. Padrón toma a palabra : Eu simplemente é eliminar iso dun representante

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eliminar aos políticos.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra:  Eliminar  a  un  representante  dos  grupos  municipais  da 

oposición e incluír aparte do profesorado, e do director da escola de música, representantes 

dos alumnos maiores de 16 anos, representantes tamén dos pais dos alumnos. Os pais, claro,  

normal. Representantes dos pais, vamos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que opina o Partido Popular sobre esta nova emenda? 

O Sr. Padrón toma a palabra: Da asociación, claro. Porque hai unha asociación. Terán máis 

dereito que os grupos da oposición.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, non, isto  ten que rematar xa. Que emenda aceptan 

vostedes? Se é que aceptan algunha.

O Sr. Padrón toma a palabra: Que pinto eu no consello ese? Dime a min?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, vostede diga.  
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O Sr. Padrón toma a palabra: Xa me entero no pleno, non fai falta

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, xa está. Hai dúas emendas, unha do grupo mixto e 

outra do goberno.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu xa o dixen, a primeira.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A primeira, a segunda non? A túa non a aceptan Ramón. A 

súa non é aceptada.

A Sra. Vispo toma a palabra: Aceptamos a do Grupo de Goberno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, sométese a votación. Votos a favor? 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón. Fina non. Espera

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Non. De momento hai  6 e 8,  14 votos a favor con esta 

emenda.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Menos Democracia

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, que non votaron. So votaron votos a favor

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, votos a favor?  Todos menos Democracia Orensana 

e Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: 14, exactamente. Abstencións? Ningunha. En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos en contra, Grupo Mixto e Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, facemos un receso de sete minutos.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG e PP e os votos en contra de Democracia Ourensana e Grupo mixto o  

seguinte  acordo:  “Moción  do  Partido  Popular  de  Barbadás  para  elaborar un  marco 

normativo e regulamentario da Escola de música municipal de Barbadás:  Instar ao 

concello de Barbadás a que constitúa unha mesa de traballo coa seguinte composición: 

Concelleira de Cultura, unha ou un representante de cada un dos grupo municipais da 

oposición, profesorado e director da Escola de música de Barbadás e tres alumnos e/ou 

alumnas maiores de 16 anos escollido polo propio alumnado co fin de facer propostas e  

seguimento  do  desenvolvemento  do  marco  normativo  aprobado  recentemente  neste 

Pleno. “
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Ás 22:30 abandona o salón de Plenos D. Juan Manuel Villanueva Fernández

9-  MOCIÓN  DO  PARTIDO  POPULAR  QUE  É  A  DE  MELLORAR  O 

ABASTECEMENTO E O  SANEAMENTO DA AUGA EN LOIRO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao noveno punto da orde do día que é a moción do 

Partido Popular que é para  mellorar  as necesidades no abastecemento e o  saneamento da 

auga en Loiro. Ten a palabra o voceiro ou voceira do PP. Non votáramos xa?

A  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Si,  a  moción  quedou  aprobada  coa  emenda  de 

substitución cos  votos  a  favor  do  Partido  Popular,  presentante  da  moción,  e  o  Grupo de 

Goberno. E cos votos en contra de Democracia Ourensana e o Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao noveno punto da orde do día que é a moción do 

Partido Popular que é para mellorar as necesidades  no abastecemento e o  saneamento da 

auga en Loiro. Ten ...Si, si, xa mo dixo, ah!, non, non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, ben. Desculpado queda. Ten a palabra a voceira ou voceiro 

do Partido Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra: Boa tarde de novo. Agora que estamos un pouco máis 

tranquilos, relaxados, despois deste receso, aínda que teño as miñas dúbidas, pois valga para 

que  tomemos en  consideración esta  proposta  que  hoxe  traemos dende o  Partido  Popular. 

Moción do Partido Popular de Barbadás para mellorar as necesidades do abastecemento e 

saneamento  da  auga  en  Loiro.  Cando  tratamos  a  municipalización  dun  servizo,  estamos 

asumindo unha serie  de  responsabilidades  para  dar  resposta  a  problemas  e  carencias  que 

doutro xeito non se poderían conseguir. Esta forma de xestión cobra máis importancia cando 

se refire a garantir servizos que afectan a necesidades básicas para os cidadáns como é o 

abastecemento de auga nunha localidade. Os pasos  iniciados polos veciños de Loiro hai catro  

anos encabezados principalmente pola asociación de San Martiño, constataron esta necesidade 

de municipalización dun servizo de abastecemento e saneamento de auga. O avellentamento 

da súas xentes xunto coa despoboación, non fai posible que hoxe podan mellorar por eles 

mesmos  o  que  co  seu  esforzo  humano  e  incluso  económico,  acadaron  naqueles  tempos 

difíciles e nos que contaban máis se cabe outra serie de valores. Foron capaces de dotar ao seu 

pobo dunha rede de abastecemento,  saneamento, e sumidoiros que durante máis de trinta e 

cinco anos lles deron servizo. Hoxe, unha vez máis e de xeito definitivo, reclaman a mellora  
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da rede e solucionar dunha vez por todas os problemas e necesidades que xorden dela. Doutro 

xeito, eles tiveran resolto como en tempos atrás, este problema. Non están dispostos a pasar 

por alto promesas e incumprimentos, así como a por en dúbida a súa responsabilidade no uso 

dos bens comúns. Para elo, de ser o caso, utilizarán as vías lexítimas á hora de reclamar os 

seus dereitos. Compre pois dar un paso definitivo para lograr unha municipalización axeitada 

ás demandas e necesidades do pobo de Loiro, e asumir entre todos e todas eses compromisos. 

Por todo elo, o Grupo do Partido Popular de Barbadás, propón ao Pleno da corporación os 

seguintes acordos, reclamados nos últimos tempos polos veciños e veciñas desta localidade, 

Loiro. Que cada un dos veciños e veciñas sexa informado de xeito formal e particular dos 

seguintes extremos: obrigas á hora de adherirse ao servizo municipalizado, prazos e vantaxes, 

cal  vai  ser  o  custo detallado  do servizo,  configuración do recibo.  Todo elo atendendo ás 

condicións actuais da súa infraestrutura, porque estamos tratando un proceso que ata o de 

agora non se tiña experimentado no municipio polas súas particularidades. Adicar as achegas 

da Deputación de Ourense, que proveñan dos plans provinciais dos anos 2018 e 2019 para a 

substitución progresiva e mellora da rede de abastecemento e saneamento en Loiro, dando 

prioridade  ás  necesidades  tales  coma,  treitos  máis  deteriorados  onde  se  están  a  producir 

avarías  de  xeito  continuado,  separación  das  redes  de  auga  de  abastecemento  da  de 

saneamento, achegar a rede de saneamento a aquelas vivendas que están a  verter a través de 

bombeo a distancias considerables, o que produce malos olores nas zonas principais do pobo. 

Solucionar  os  problemas  de  presión  e  limpeza  de  auga  que  chega  a  billa  e  que  está 

ocasionando avaría nos electrodomésticos dos fogares. Instalación de bocas contra incendios 

nos lugares, hai tempo sinalados polos veciños. Humanización da zona de Porto Barreiro onde 

se atopa a infraestrutura de almacenamento de auga. Adicar unha partida orzamentaria para o 

ano 2018  por  se  non fora  suficiente  a  inversión  sinalada  anteriormente  para  cubrir  estas 

necesidades. De non precisarse, poderíase transferir a outras inversións. Realizar un estudo 

técnico que avalíe as condicións do estado estrutural e sanitario da rede unha vez realizadas as 

actuacións prioritarias,  porque desta  xa temos constancia que  non cumpren cos requisitos 

esixidos. Para rematar e resumir, hoxe o que traemos aquí é unha proposta. Estamos pondo 

enriba da mesa algo para solucionar un problema que leva moitos anos instalado na poboación 

de Loiro. Botamos dous anos, penso recordar, que en setembro do ano 2015 iniciamos este 

procedemento de municipalización. Os papeis foron de aquí, dende o Concello á Xunta de 
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Galicia, e da Xunta de Galicia para aquí. Entón o que vimos a rematar agora, é un proceso 

administrativo, pero para nós, para o Grupo do Partido Popular de Barbadás,  a verdadeira 

municipalización empeza agora, cando hai que pór ao servizo dos veciños unhas instalacións 

de calidade. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, nós, consideramos e levamos no noso programa que se 

solucionara o problema de abastecemento de auga en Loiro e comezouse a solucionar co tema 

da municipalización que foi inevitable facer cos problemas que houbo no tema da auga. Iso 

está clarísimo, non vamos a volver aquí sobre ese tema. É un problema que existe no Concello 

e hai que solucionar canto antes. Non temos moito máis que dicir, está bastante ben explicado. 

Simplemente unhas puntualizacións no tema de que, chámalle vostede, un proceso especial, 

un proceso especial si, é un proceso especial. Pero tamén tiña que dicir aquí o que tivo que 

aportar o Concello por ese proceso especial que non pasou en ningún pobo do Concello. E 

logo, especial tampouco é, porque ou sexa especial, estes problemas dánse en todo o concello. 

Treitos máis deteriorados onde se están a producir avarías de xeito continuado. Separación das 

redes de augas de abastecemento das de saneamento. Isto pasa en tódolos pobos do Concello. 

Achegar a rede de saneamento aquelas vivendas que están a verter a través de bombeos. E así  

o resto. Estes problemas son de todo o concello. Con isto non quero dicir que non esteamos de 

acordo coa moción. Para lembrar, como no tema do alumeado público, que o saneamento e o 

abastecemento de auga, é outra das obrigas principais da xestión do Concello. Antes ca outras, 

polo tanto este Concello, nos orzamentos, volvo repetir, como no tema do alumeado, ten que 

mirar  por  estas  cousas  e  ampliar  as  partidas  para  solucionar  estes  problemas  en  todo  o 

Concello, porque existen. Seguramente en Loiro, un pouco máis, porque aínda que, Loiro 

fíxose o abastecemento. O Concello pagou o material e fixérono os veciños, pero iso pasou en 

moitos sitios. Eu podo traer aquí cincuenta mil exemplos, doutros sitios do Concello. E onde 

se fixeron tamén instalacións malas que hoxe dan problemas. O mesmo que pasa aquí. Entón, 

estando  de  acordo  con esta  moción,  queremos dicirlle  ao  goberno,  que  é  consciente  dos 

problemas que hai co tema do saneamento, e debe ser consciente de facer os orzamentos 

municipais de solucionar e ir solucionando todos estes problemas, igual que o de alumeado 

público, porque é para o que están vostedes xestionando o Concello. Primeiro, para dar os 

servizos básicos á poboación. Dígolle que estamos de acordo, pero tamén teño que dicirlle  
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unha  cousa.  Non  estamos  de  acordo  en  adicar  as  achegas  da  Deputación  Provincial  de 

Ourense que proveñan dos plans provinciais do ano 2018-2019. Non é que non esteamos de 

acordo, ou sexa, estaríamos de acordo, si tamén se fixo, cunha achega desas fíxose o muro do 

Fonsillon, que tamén o levamos nós no.. Pero é que vostedes levan pedindo as achegas da 

Deputación  para  un  montón  de  cousas,  e  veñen  55.000  euros.  Eu  non  sei  co  que  nos 

quedamos. Si para o campo de fútbol. Si para aquí. A ver. Si, como na moción que trouxemos 

para que a Deputación repartira ben os fondos, nós, nós non votábamos os cálculos do Grupo 

de Goberno e Democracia Ourensana que trouxeron a súa moción, aínda que estábamos de 

acordo.  Pero  segundo  os  nosos  cálculos,  Barbadás,  debería  recibir  cando  menos  da 

Deputación,  uns trescentos  ou trescentos  e  pico mil  euros,  con iso,  como mínimo nunha 

lexislatura, eu creo que teríamos bastante solucionado o tema do saneamento. Si é que se 

quixera dedicar a iso. Si quixéramos dedicalo ao campo de fútbol, pois teríamos o campo de 

fútbol cos trescentos mil euros cada ano. Cantas cousas poderíamos facer. Entón, eu, a ver, xa 

dixen  que  estábamos  de  acordo.  Que  é  un  problema  que  hai  que  solucionar,  porque  os 

veciños, xa digo, é un pilar básico dos servizos que ten que prestar o Concello por lei, por lei.  

Dos principais, e hai que solucionalo. Hai que solucionalo e ilo solucionando. Pero tamén, 

digo, xa digo, esas dúas puntualizacións que é o que aportamos nós dende o noso grupo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas  toma a palabra: Eu estou totalmente de acordo coa moción de aquí,  do 

Partido Popular. Como sabedes son veciña de Loiro. Quérovos dicir unha cousa. Cando se 

fixo  as  instalacións  estas,  eu  era  unha  nena  pequena,  pero  recórdome  como  o  meu  pai 

traballou facendo o burato enfronte á casa, a dúas propiedades que temos auga. Como fixo o 

burato para meter as instalacións e como puxo diñeiro. Os veciños de Loiro non só puxeron 

traballo. Puxeron diñeiro. Acórdome perfectamente diso. E teño bastante boa memoria. Eu 

debería ter ao mellor nove ou dez anos, e acórdome diso. O que si está claro, os veciños de 

Loiro, asumiron co tema da auga, téñena que pagar, obviamente, non queda outra. Pero os 

veciños de  Loiro  o  que  non queren  é  a  rede  de  sumidoiros  que  temos.  Porque  mire,  eu 

invítovos a todos no mes de xuño, xullo, agosto, calquera día, que veñades á zona do Buleiro.  

Por favor, vide, porque ides saír perfumados. Porque un olor! Un olor nauseabundo! O meu 

irmán,  concretamente,  cando  vamos a  unha das  casas  que  temos alí  ten  que  coller  unha 

mangueira e botar uns cubos de auga á rede de sumidoiros porque senón non se aguanta o  
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olor. É inhumano. O que está claro é que no século que estamos, no século XXI, non podemos 

ter un pobo así, porque Loiro é un pobo discriminado. Si, discriminado en canto a este tema. 

Porque mira, a min, varios veciños  viñeron onda min para que querían presentar un escrito 

sobre este tema e eu dixen, mira, non presentedes escrito porque de feito o Grupo do Partido 

Popular, así o dixen, levan unha moción, entón si queredes facémolo, pero eu vou a defender 

o que considero xusto. E o que considero xusto é que o pobo de Loiro, merécese dignidade, 

porque o que non podemos ter estes olores, non podemos ter xente que estea bombeando, 

porque a veciña que está bombeando para arriba. A xente da zona do campo non aguanta o 

olor, non aguanta o olor. Porque mira, o Concello, penso eu, non só está para cobrar diñeiro, 

porque sinceramente os veciños de Loiro, sabedes o que pensan? Que o Concello está para 

cobrar diñeiro. Eles non poden dicir moito iso porque é verdade que non estiveron pagando a 

auga e consumiuse bastante auga que é o que teño dito. Pero o Concello ten unhas obrigas  e 

ten que ter aos veciños co seu alumeado, cas súas redes de sumidoiros, saquedes o diñeiro de 

onde o teñades que sacar. É que me dá igual. Porque se eu estivera gobernando, dígovolo en 

serio, hai cousas que collería como prioritarias e esta é unha delas. Porque isto é sanidade, é  

hixiene, é que isto é inhumano. De verdade, porque eu pódovolo dicir,  é que claro non o 

estades cheirando, non o notades. Pero si ides alí, no inverno non hai problema pero no verán.  

É triste ver iso. Entón, o Concello, buscade o diñeiro, porque mira aforrade de aquí da luz, 

aforrade dos ascensores, aforrade de onde queirades. Pedirlle o diñeiro á Deputación, pedir o 

diñeiro de onde faga falta, pero que iso tédelo que arranxar e é obrigación vosa, porque sodes 

os que estades gobernando. Eu non o podo facer, eu non goberno. Eu teríao claro como face.  

Eu collería unha folla, unha folliña ou dúas ou tres, e collería, prioridades do Concello de 

Barbadás. Temos tanto diñeiro, cales son as prioridades, pois cubrir as prioridades básicas. 

Como tamén digo, que si hai outro pobo, sen ser Loiro, que teña estes problemas, tamén hai 

que arranxalos!.Eu non só pido para Loiro, pido para Loiro ou para onde faga falta, que teñan 

estes problemas. Porque isto é unha peste! Vivir así  no século XXI, cheirando a cloaca o 

pobo. Rompendo por tódolos lados, unhas instalacións obsoletas. Unhas instalacións que as 

fixo o pobo. A pena foi que cando o pobo puxo diñeiro non houbera actas e se gardaran 

documentos.  Que houbera  realmente  documentos.  Se  eu son o  pobo  faría  un documento 

notarial  do  que  se  puxo,  do  que  se  gastou  do  que  se  fixo.  Non hai  nada  diso.  Non hai 

documento notarial. É unha tristeza. E agora, vinte non si que anos, ou trinta anos máis tarde, 
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que están pedindo algo de necesidade, que o esteamos negando, é triste. E eu volvo a repetir o  

que dixen o outro día nas comisións informativas, a min non me ole porque eu na miña casa 

pagueino eu. Pero Deus meu, hai xente que non o dá pagado. Eu paguei 5.500 euros cando 

fixen a miña casa por ter unha rede de sumidoiro. Dise moi rápido, pero hai que gañalos e  

aforralos. Que lle imos dicir ao pobo, non hai orzamento. Ala, ter o pobo como hai trinta anos 

soltar o diñeiro e pagalo? Porque vai chegar o momento que como non se faga iso non se vai 

poder vivir no verán co olor. Porque hai un olor de verdade, serio. E eu invito aos señores do  

BNG, que sodes moi galeguistas, gústavos os pobos, os cascos antigos 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Que fagades o favor, veñades os tres a Loiro no verán e que 

valoredes vós, para que transmitades á outra parte do goberno o problema que hai. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Victoria.  

A Sra.  Morenza  toma  a  palabra: Grazas.  Cinguíndome,  voume cinguir  á  moción  que 

presenta o Partido Popular nesta primeira intervención. Cando din na súa proposta as obrigas 

á hora de adherirse ao servizo municipalizado, prazos e vantaxes, evidentemente as mesmas 

que pode ter calquera outro abonado de calquera outro punto do municipio. Cal vai ser o custe 

detallado dos servizos ou configuración do recibo? O mesmo que calquera outro punto do 

municipio. É un proceso de municipalización. Envióuselle a cada veciño o día 5 de outubro, 

entregóuselle en cada unha das 115 vivendas que contabilizamos, esta carta na que se indican 

os prazos e indícanse os pasos que ten que dar calquera veciño. Aínda hoxe atendemos a unha 

señora que preguntaba a pesar de ter recibido a carta, cal eran os pasos que tiña que dar, aquí  

o pon claramente, antes do 15 de decembro. A primeira lectura farase o día 2 de xaneiro. Será 

entón cando será efectivamente a rede do Concello. O Concello, o goberno, xa encargou á  

empresa  adxudicataria  do  servizo  un  informe  do  estado  da  rede  de  saneamento  e  de 

abastecemento das dúas redes.  Evidentemente ata que non coñezamos o estado no que se 

atopan as redes non podemos tomar determinacións ao respecto nin adquirir compromisos. A 

situación da  que  fala  vostede  que  é  a  primeira  vez  que  acontece  no  municipio,  non é  a  

primeira  vez.  Sobrado  e  Bentraces  xa  a  municipalizou.  Xa  foi  obxecto  do  servizo  de 

municipalización do servizo de auga hai anos. Todos o sabemos. Algunhas persoas que viven 

aquí tamén poden dar fe de elo. Despois, sobre o tema das achegas da Deputación Provincial,  

a o que vostedes tanto recorren. Se vostedes seguiran os criterios que lle puxo a oposición na 
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Deputación Provincial e distribuíran equitativamente o diñeiro do presuposto orzamentario 

provincial,  pois sería posible que Barbadás tivera da orde de, non sei se o Concelleiro de 

facenda me pode corrixir ou o Alcalde, de trescentos mil euros máis ao ano para esas ansiadas 

obras que vostedes están empeñados en meter con calzador, en pleno tras pleno tras pleno, 

para introducir ou propoñer as obras que vostedes acometerían. Pero 50.000 euros dan para o 

quedan. Os 50.000 euros que nos dá a Deputación que preside José Manuel Baltar son os que 

son. Son 50.000 euros.  Situación do saneamento no municipio? Hai  pobos,  ou barrios en 

pobos como Sobrado, que non teñen saneamento dende hai anos. Nunca tiveron saneamento, 

nunca.  Ou  sexa,  non  é  necesario  pasar  un  proceso  de  municipalización  para  non  ter 

saneamento.  Aquí existe  unha rede de saneamento.  Está  en mal estado? Está  deteriorada? 

Detectarase onde está e acometeranse proxectos na medida das nosas posibilidades. Lugares 

onde tampouco hai saneamento nin rede, nin nada, que se está vertendo directamente ao río?  

O barrio a rúa de Abaixo ou barrio o Regato do Barreiro en Bentraces. Lugares onde teñen 

que instalar sistemas de bombeo para levar o saneamento á rede xeral? Pois lugares como a 

zona do Rodeiro, que os veciños non poden, como ben dicía a compañeira Serafina,  non 

poden ao mellor costear o que significa levar a acometida ou o sistema de bombeo á rede 

xeral, entón pois están funcionando con pozos, con fosas sépticas. Sobre o tema das licencias 

de obras do sistema de saneamento, vostedes falan de que hai lugares que están vertendo, que 

dan olores.  Evidentemente,  detectaranse,  pero vostedes saben que cando se concede unha 

licenza  de  calquera  tipo,  de  rehabilitación  ou  licenza  nova  no  medio  rural,  aplícase  o 

articulado la Lei, agora mesmo a que está vixente é a Lei do solo do 2016, e nela indícase que 

os custes para achegar os servizos básicos, tanto de auga como de saneamento, vai a costa do  

propietario.  Para  iso  concédeselle,  vostedes  supoño  que  terán  licenzas  destas  a  moreas, 

despois das comisións de goberno. Vostedes saben que se cometeu moito despilfarro. Son 

conscientes diso. Supoño que o saben. Sábeno os veciños. Dicirlle que dende setembro de 

2015  que se empezou a pagar a auga de Loiro gastáronse, este concello pagou 54.252 euros.  

O custe aproximado do que é un plan provincial. Isto asumiuno o Concello de Barbadás. Era a 

nosa obriga legal, evidentemente. Pero vostede tamén sabe, pasamos á segunda parte, non sei 

se a sabe, se produciu un despilfarro evidente, os veciños tamén son conscientes, outros non o, 

están totalmente en contra, porque eu teño falado con veciños e veciñas de Loiro, no que 

asumen que evidentemente, foron testemuñas de despilfarro. Porque si vostede sabe que o 
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consumo medio de España son 130 litros ao día, nun mes 3.96 m3 por habitante, en Loiro, por 

habitante 22.83 m3 por habitante e mes. 3.9 , 22.82 é unha verdadeira barbaridade. Pero isto só

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Ten que rematar. Na segunda quenda

A Sra. Morenza toma a palabra: Sigo na segunda quenda

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Na segunda quenda de intervención. Manuel, está na súa 

quenda de palabra.

O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, por ir contestando un por un. Señor Padrón, falamos 

si,  dun proceso especial.  De feito, insistín  antes de que este  é un proceso que iniciou en 

setembro do ano 2015 e acaba de rematar a finais de setembro deste ano. Por algo será. Se 

tivéramos tanta experiencia nun proceso especial noutras localidades do concello, como falan 

de Sobrado, como falan de Bentraces, isto en cuestión dun mes saberíamos que habería que 

pór a disposición da Xunta unha información que eles foron requirindo durante dous anos. 

Houbéramos posto todo en mans da Xunta desde o principio, e botamos máis de dous anos. E 

por certo, eses dous anos que non se fixo absolutamente nada por parte do Grupo de goberno. 

Unicamente pór remendos no mesmo sitio, na mesma rúa principal, eh!, para arranxar hoxe, e 

rebentar mañá. Iso é o único que fixemos. Nin tan sequera se fixo un estudo de como estaba 

toda  a  situación,  temas  das  redes,  separación  das  augas  fecais  das  pluviais,  non se  fixo 

absolutamente nada. Entón, agora, claro, falaba a señora Morenza dunha carta. Mire, esta é a 

carta.  Un sobre  en branco,  iso  si,  leva a  cabeceira  do  Concello  de  Barbadas,  que  se  foi 

deixando  en  buzóns,  nunhas  casas  son  habitadas,  outras  non.  A outros  veciños  non  lles 

chegou. Non hai notificación, eh!. Entón aquí para reclamarlle aos veciños que se dean de alta 

no servizo e que se non que se lle corta o servizo segundo a notificación a min éntranme 

bastantes  dúbidas  de  que  isto  se  poda  facer.  Pero  deixémolo,  deixémolo  aí.  Democracia 

Ourensana, dende logo, coñece igual ca min todos os problemas que temos hoxe en Loiro. E 

dende logo gústame o apoio, porque vamos a ver, é coherente. E un apoio coherente porque os 

que o vivimos a diario sabemos de que vai este tema. Falaba vostede da zona do Buleiro. A 

min, a verdade é que resúltame incongruente totalmente que esteamos apostando polo turismo 

en Barbadás,  a  zona do Buleiro,  para os que non a coñezades,  está  dentro do ámbito de 

patrimonio pola igrexa románica. A igrexa que temos hoxe dentro do municipio máis antiga, 

do século XII.  Estamos promocionando o turismo e temos estas deficiencias nas rúas,  os 

cheiros, e promocionando a igrexa románica de Loiro. Que estamos a promocionar se non 
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estamos intervindo nas partes, nos servizos esenciais básicos?. Señora Morenza. O da carta,  

da carta xa lle falei. Insisto. Durante dous anos que estaban os papeis dende o Concello para a  

Xunta, non se fixo absolutamente nada. De feito, a ver, vostede fala dunha serie de consumos.  

Eu  voulle  deixar  hoxe  enriba  da  mesa  tres  cousas.  Xa  dixen  ao  principio.  Traemos esta  

moción para darlles unha oportunidade

O Sr. Alcalde toma a palabra Só unha cuestión, un matiz. Excedeu o tempo, pero prosiga.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra: Grazas.  Remato.  Soamente  lles  pido  e  lles  pomos, 

brindamos esta  moción para  que  se  poñan ao  lado  dos  veciños,  porque dende logo,  fala  

vostede que das achegas da Deputación, que si tal, a ver. Nós en dúas veces propuxemos que 

os plans provinciais foran para dous sitios. Primeiro propuxemos para o campo de fútbol. 

Cousa que non saíu porque se votou en contra e non prosperou esa moción. De non ser así, 

propomos que sexa para isto. Chegarán ou non chegarán, porque como non temos estudo feito 

non o sabemos. E de feito, o señor Alcalde prometeu nunha festividade e os veciños están de 

testemuñas que os plans provinciais do 2016 irían para a rede de saneamento de Loiro, e 

fóronse para ao muro do Fonsillón. É dicir,  estamos primando outras necesidades para un 

número de xente tan importante e isto é unha necesidade básica. Un servizo básico. Insisto, 

senón se poñen ao lado dos veciños, eh!, estarei atento, vanse encontrar con eles de fronte.  

Por  que?  A rede  ten  trinta  e  cinco  anos  e  moitos  dos  seus  treitos,  existen  tubaxes  de 

fibrocemento que conteñen amianto prohibidas por lexislación europea desde o ano 2003.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, ten que rematar.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra: Remato  señor  Alcalde.  Soamente  dez  segundos.  E 

segundo, non sei si saben vostedes que a infraestrutura de  almacenamento se atopa en monte 

comunal. Non sei se vostedes se deron conta diso. Naquel momento fíxose esa infraestrutura 

para dar un servizo aos veciños e os veciños comuneiros, que son os propietarios do monte, 

eh!, non se lles cobraba a auga. A auga nacía nun propio manancial e así quedou porque daba  

o servizo ao pobo e foron tragando con isto e dende logo fíxose unha infraestrutura. Hoxe está  

construída en monte comunal, por iso lle digo, póñanse ao lado dos veciños se non se queren 

atopar con eles de fronte. Nós estámoslle traendo unha proposta. Moitas grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Dicirlle que 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai perdón. Si que a moción é do Partido Popular. Si, perdón. 
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Ten vostede. Si, si, si. Ten vostede tres minutos, señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, volvo repetir. Vostedes traen aquí o que é un exemplo do 

que é todo o Concello, porque son os problemas que existen en todo o Concello. Fala de pobo  

discriminado.  Loiro  poderá  ser  un pobo discriminado por  outras  cousas,  neste  tema non, 

porque en Loiro pagóuselle a auga aos veciños que non pasou noutros lugares do Concello. É 

un feito real. Non estamos dicindo que non tivera que ser así, tiña que ser así polos feitos 

como sucederon, pero non dicir que é un pobo discriminado. Non. Porque todos, todos os 

puntos que poñen aquí, todos, todos, existen en tódolos pobos do Concello. E o que acaba de 

dicir vostede de hai trinta e cinco anos, veume a min a cabeza agora, hai trinta e cinco anos,  

cando eu tiña sete anos, fixen unha cometida de saneamento de 300 metros co meu pai e 

cortei tubos deses, de fibra de cemento, cunha rebarbadora. E sei o que hai. E esa tubaxe 

remata nunha arqueta que a día de hoxe está cheirando alí en Parada, no medio do pobo, eh!. 

Estamos falando dun sitio, cando hai moita seca no verán e non baixa a auga, pois acumúlase. 

E hai arquetas que recollen a auga tamén da chuvia, e entón dan malos olores. Entón, este é un 

problema de todo o Concello. Por iso, o que dixemos antes, adicar as achegas da Deputación, 

volvo a repetir, se as achegas da Deputación fosen as que tiñan que ser para o noso Concello, 

como para outros, é imprescindible tomarse en serio isto do saneamento. O Concello ten que 

facelo, porque volvo repetir o mesmo, non me cansarei de dicilo, é un dos piares básicos da 

xestión do Concello. E aos gobernantes do Concello, gústelle máis ou gústelle menos, ou 

teñan outras ideas, ou queiran levar a cabo outras actuacións no Concello porque así é máis  

bonito  ou  tal,  de  acordo,  de  acordo,  e  podemos  ser  utópicos,  pero  ao  ir  á  realidade,  o 

Concello, o goberno do Concello, sexa da cor política que sexa, ten que dar servizos básicos 

aos cidadáns,  e resolverlle os servizos básicos. Pono a Lei. Non o digo eu. E pon varios. 

Despois fala doutras cousas. De que pode dar, segundo o volume que teña o Concello, pero 

primeiro  ten  que  cumprir  uns servizos  básicos.  E  este  é  un  deles.  E  é  en  Loiro,  e  é  en  

Bentraces, en Sobrado, en Piñor, en O Fonsillón, e en todos lados. Por iso os puntos son eses.  

Non hai ningún punto especial, que sexa circunscrito a ese pobo. É a todos. Entón, xa digo, 

nós vamos a, vámonos a abster, vamos a votar a favor si vostedes sacan o punto de, sacan non, 

se  din  “adicar  as  achegas  da  Deputación  Provincial  de  Ourense  que  proveñan  dos  plans 

provinciais e se a Deputación destina, ao noso Concello 300.000 euros que lle corresponden 

polo seu volume e o seu peso na provincia”. Nada máis, Senón absterémonos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu quixera dicirvos unha cousa, os veciños teñen memoria. 

O que vos digo como políticos, como compañeiros é que non se pode, cando hai eleccións, 

prometer unhas cousas e pasados equis anos non cumprilas. Eu sempre teño por norma non 

prometer  nada,  ou  prometer  o  que  sei  que  podo  facer.  E  é  certo  que  o  goberno  actual 

prometeu, en diferentes campañas, si, señor Alcalde, non me levante a cella, que sabe que me 

cae ben, pero non me levante a cella, prometeu un saneamento adecuado en Loiro, porque iso 

non, eu a vostede non llo escoitei pero a min dixéronmo moitos veciños. E non llo escoitei  

porque sinceramente daquelas non seguía a política.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que está dicindo é certo.

A Sra.  Varelas  toma a  palabra:  Pois entón,  un home vístese  polos pes  e  un home ten 

palabra. El sabe porque llo digo, é unha frase típica, e díxoo aí, non a dixo vostede Ánxela. Se 

vostede Ánxela, se vostede a dixera pois diría unha muller vístese polos pes e unha muller ten 

palabra. Non, non, pero mire, hai que explicar as cousas, porque un sácalle puntilla ao que 

non o ten. Mire, é que eu falo coa persoa que o dixo e non se chama Ánxela, nin Pepita, nin 

Lolita. Foi o señor Alcalde, entón, tan ben digo que un home se viste polos pes, como tamén 

digo dunha muller. Porque se eu dou unha palabra, cúmproa. Porque se eu teño dúbidas de 

que non podo cumprir unha palabra, non a dou. Porque dicir unha cousa e non facela queda 

moi feo. Unha iso. E outra, isto é unha necesidade. É unha necesidade que temos. E non é un 

capricho nin é, vamos poñer o pobo bonito. É que é unha necesidade, aquí dixo Manuel e é 

certo,  queremos apostar  polo  turismo.  Estamos  ao  lado  de  Ourense.  Podíamos ter  moito 

turismo. Temos a Chavasqueira ao lado noso. Eu son unha persoa, non se si algún de vós o 

sabedes, pero dígovolo, gústame o turismo rural, aposto por iso. Estou apostando por iso e 

aposto por iso, pero non podemos apostar  por iso cando desde o concello non nos dades, non 

nos dades aos veciños, calidade e hixiene. Porque sinceramente a zona do Buleiro, que é o 

máis bonito do pobo, é o casco antigo, só hai que pasar por alí para velo, está así abandonado. 

Como temos a zona dos Canastros que a ver cando se arranxa dunha vez, porque é unha zoa 

preciosa. Loiro podería ter turismo porque temos cousas moi boas, pero, si ole mal quen vai? 

Quen vai a unha casa e se pon nunha varanda a estar aí ao sol con eses olores. A ver, vós 

dicídemo? Eu non sei si a vós vos gustaría ter a vosa casa pegada a un sumidoiro que bota o 

olor para arriba? A ver, eu fago esa pregunta coma persoas. Esquecédevos que sodes políticos. 
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Sodes persoas. A vós que vos parece?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando. Grazas, señora Fina. Ten a palabra a 

señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Como falamos antes, o día 2 de xaneiro, toman, é cando 

efectivamente,  o  concello  se  fai  propietario,  asume  a  xestión  a  través  da  empresa 

adxudicataria do servizo de saneamento e abastecemento,  será entón cando se tomarán as 

decisións. O informe xa está encargado, xa foi pedido. Fíxose unha petición formal á Viaqua.  

Non temos informe, non vamos a dotar un compromiso que non podemos cumprir. Cando 

teñamos un informe elaborarase un plan de actuacións. Un plan de prioridades. Os lugares, 

Fina comentaba o tema do Buleiro, e tomaranse as medidas que se teñan que tomar como se 

fai  noutros lugares.  Como se está facendo noutros lugares como Outeiriño que xa hai  un 

proxecto. Ou en lugares como Barreiro que tamén hai un proxecto que está sendo reformado 

na  Confederación  Hidrográfica,  porque  xa  foi  presentado  para  que  fora  informado,  para 

recibir o informe sectorial pertinente para acometer ese tipo de obras. Primeiro temos que ter 

proxectos, temos que ter as autorizacións pertinentes, e logo cando temos o financiamento é 

cando actuamos. Supoño que non lle tería que estar recordando isto ao Partido Popular cando 

estiveron tantos anos gobernando, e teñen moitos deles experiencia de goberno. Falamos en 

todo momento de reformar o saneamento de Loiro. Evidentemente está, ou este goberno quere 

reformar o saneamento de Loiro. E tamén quero que entenda, xa que vostedes falan de Loiro e 

piden unha priorización sobre unha actuación no saneamento, quero que entendan tamén que 

hai  lugares  en  Sobrado,  en  Piñor,  en  Barbadás  pobo,  e  en  Bentraces  que  non  teñen 

saneamento.  Entón,  os servizos  básicos si,  pero  hai  lugares  que  non teñen nin o  servizo 

básico. Aquí estamos falando dunha reforma. Sobre o tema administrativo, non nos intente 

disuadir nin cambiar de tema nin de terzo. O 14 de setembro de 2015, uns meses despois de 

tomar  posesión,  xa  este  goberno  propiciou,  promoveu  un  acordo  plenario  para  iniciar  o 

expediente.  E  xa  o  5  de  setembro  de  2016,  o  pleno  aprobou  a  memoria  técnica  de 

municipalización, como vostede sabe,  que estiveron nunha mesa,  e  todo isto  requiriu  uns 

informes  técnicos  porque  todo  ten  un  proceso  administrativo.  Nós  somos  políticos  que 

estamos  ao  fronte  dunhas  concellerías  e  estamos  gobernando  un Concello,  pero  nós  non 

movemos os papeis como di vostede. Non é cuestión de ir a Santiago cun maletín a levar uns 

papeis. Non se trata diso. O procedemento administrativo, e vostede sábeo ben, que supoño 
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que polo seu traballo e aínda que non tivera experiencia de goberno, os seus compañeiros 

pódenllo contar, é máis lento do que vostede pensa. En dous anos, conseguimos municipalizar 

a auga de Loiro. Foi moi dificultoso. Evidentemente tivemos problemas. Había arsénico, era 

un problema de salubridade pública e foi todo máis complicado do que ao mellor foi noutros 

pobos. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel, un minuto.

O Sr.  Fernández  toma a  palabra:  Si,  vamos a  ver.  Por  empezar  con Compromiso  por 

Barbadás. A ver, dende logo, ata o de agora non oímos, eh!, por parte do Grupo de Goberno 

que tipo de achegas ían asumir por parte do Concello en caso de que o que nós propomos 

hoxe aquí  non lles interese. Entón, como vostede comprenderá, aceptar a súa proposta de 

emenda, eh!, vale, se a Deputación Provincial nos dá 300.000 euros máis. Non, non, non. Iso 

non é comprometerse cos veciños. Non é comprometerse con nada. Nós estamos pedindo un 

compromiso. Por continuar. Vamos a ver, falouse aquí tamén de consumo. Mire, outra cousa 

que  se  me quedou no tinteiro.  Grande parte  dese  consumo, si  é  certo  que  ao mellor  hai  

algunhas persoas, como pasa en todas as cousas, xa non só no tema de servizo eficientes de 

auga, luz e demais, que podan tirar en exceso dos servizos, facendo un uso abusivo diso. Pero 

é o mínimo. Poden ser dous, tres veciños como moito. Voulle dicir unha cousa importante,  

Viaquia ten constancia disto, eh!. Falamos de que a rede ten trinta e cinco anos, falando cos 

veciños, saben como quedaron empatadas esas tubaxes e hai a metade, non teño os estudos 

concretos encima da mesa, pero moito despilfarro da auga vaise pola xunta desa tubería, que 

non asoman á superficie e estase filtrando pola terra. De feito nunha das avarías, na praza do 

Campo, así se constatou. Levaba anos perdendo. Non saía á superficie, e por que, porque as 

tuberías están empatadas a 5, 6, 10 centímetros, entón hai filtracións por toda a rede. Hai 

perdas por toda a rede. Ese é o problema do consumo. Mire, o tema da parte

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, Manuel

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, remato. O da parte administrativa. Si. Empezamos en 

setembro do ano 2015. A Xunta foinos reclamando documentación. A ver,  aquí houbo un 

problema que probablemente nos informes iniciais non se deixou claro se os servizos se ía 

prestar en réxime de monopolio ou non. A propia lexislación que se recolle eses informes, si 

se le en profundidade, fala de que si se vai a prestar en servizo, en réxime de monopolio, terá 

que ir a unha valoración do consello da Xunta e en tres meses se pronunciará. Pero si non é en 
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réxime de monopolio, como todos sabemos, que non é en réxime de monopolio, non facía 

falta ir á Xunta. E botamos dous anos perdidos. Iso é o que temos que aclarar. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quero intervir eu. Vamos a ver. Como dixo Victoria eu quería 

recalcar  que  os papeis non foron dun lugar  a  outro.  Estou intervindo eu,  por  favor.  Non 

interrompín. Eu teño o hábito de non interromper a ninguén, excepto algunha moi contada 

ocasión. Entón gustaríame que a min non me interromperan tampouco. Moi contada. Non 

foron dun lugar a outro. Nós, e aquí está a señora Secretaria presente, ela fixo persoalmente 

algunha xestión coa Xunta de Galicia e eu tamén. Persoalmente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A cuestión era que non o tiñan claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, non era que nós non o tivéramos claro.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Nunca  tramitaran,  a  xefa  de  servizo,  ademais  foi 

compañeira miña de estudo. Se plantexaban que non tiñan claro si tiñan que intervir a Xunta  

ou  non,  porque  o  expediente  de  municipalización  se  sole  utilizar  para  o  exercicio  de 

actividades  económicas.  Por  exemplo,  se  agora  en  Loiro  collemos  o  tanatorio  e  o 

transformamos nun local social, perdón nunha casa de turismo rural, se seguiría ese mesmo 

expediente. Non hai un expediente específico para un tema coma o da auga. Entón aplican 

analoxicamente. Eu expliqueille que era o único trámite que podíamos facer. E ao chegar a 

súa fase,  non o tiñan claro.  Dicían,  si  entendemos, pero realmente  ao  non ser réxime de 

monopolio… E dixen, o texto refundido di que o temos que mandar á Xunta. E din, pois eu 

creo, cremos que  non, nos reunimos e cremos que non. Pois dixen, contesteinos iso por 

escrito e damos por terminado o expediente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero non tiñan o tema, ou sexa, non o tiñan claro porque 

realmente nunca se lles plantexara o caso. Esa foi a última fase, do resto do procedemento eu 

non sei nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Os papeis

A Sra. Secretaria toma a palabra: Nese caso si, foi así. 

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Fixo tanto  a señora Secretaria coma eu mesmo xestións 

telefónicas coa Xunta de Galicia reclamando a rapidez e axilidade neste asunto e non se fixo, 

ou sexa, non houbo esa axilidade, é así. Pero non quedou, desde logo porque este goberno non 

a reclamase. Dito isto, en relación aos compromisos que este Alcalde adquire, son serios. A 
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cuestión é que mentres a rede non sexa nosa e non estea municipalizada non se pode facer 

ningún tipo de intervención sobre ela. Polo tanto.. Mire, eu teño un informe, en teño, non di 

tal cousa. O informe de Secretaría que teño eu, o informe que teño eu de Secretaría, ven a  

dicir que a propiedade se pode dilucidar en sede xudicial. Pois eu teño outro. Pois eu teño 

outro. É igual. Non hai debate. Estou intervindo eu que non interrompín a ninguén. Eu teño o 

informe tamén. Non. Non, mentira ningunha. Mentira ningunha. Non. Polo tanto,  mentira 

ningunha. O informe está aí e lino na pasada comisión informativa e vostede estaba presente. 

Polo tanto vámonos remitir á votación. Unha puntualización máis. Por moita fuga que haxa na 

rede, oito veces máis sobre o consumo medio, non é o habitual. Non é o habitual.Non estou  

interrompendo a ninguén. Pido que non se me interrompa. Digo. Eu non minto. Estou dicindo 

que oito veces máis sobre o consumo habitual é moito consumir de máis. É moito consumir de 

máis. Hai informes. Hai informes. Hai informes de Viaqua sobre o consumo. Hai informes. 

Remate. Debate rematado. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Democracia Ourensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  rexeitada  cos  votos  a  favor  de  PP e 

Democracia Ourensana, os votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG e a abstención do Grupo 

Mixto  o seguinte  acordo:  “Moción do Partido Popular de Barbadás para mellorar as 

necesidades no abastecemento e saneamento de auga en Loiro”

10- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A MELLORA DO ENTORNO DE SANTA 

UXÍA.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Grupo Misto para a mellora do entorno de Santa 

Uxía. Ten a palabra o seu voceiro. Ten a palabra o seu voceiro.

Sr.  Padrón  toma  a  palabra: Ben,  dende  Compromiso  por  Barbadás  traemos  ao  Pleno 

municipal dúas demandas da veciñanza de Santa Uxía para que sexan atendidas polo Grupo 

de Goberno municipal e se incorporen no vindeiro orzamento. Unha refírese á mellora do 

entorno da fonte coa construción dun muro de contención pegado á estrada que ven de Piñor. 
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Este muro cumpriría dúas funcións, soporte das repisas da propia estrada, ademais de gañar 

espazo a carón do lavadoiro e dos caños que verten a auga. Sen esquecer tamén o seu encaixe 

na  estética do  entorno.  Esta  actuación complementaríase  coa limpeza  do  tanque que  está 

tapado cunha planchada. A segunda actuación urxente é a limpeza exhaustiva do viario que 

une a aldea tanto con Reza coma con Piñor. Falamos dunha zona con abundante vexetación 

autóctona a ambos lados da estrada. Ante a vaga de lumes que hai días queimaron miles de 

hectáreas no noso país este viario representa un potente cortalumes que é necesario manter  

libre  de  árbores nas súas  beiras,  o  que  impida  que pase  o lume dun lado a  outro,  como 

desgrazadamente  vimos  que  sucedeu  en  moitos  lugares.   Polo  tanto,  os  acordos  que 

pretendemos que se adopten hoxe aquí son: Instar ao Grupo de goberno a adicar unha partida 

orzamentaria para o ano 2018, que inclúa a construción dun muro no entorno da fonte de  

Santa Uxía, adecuado á estética do lugar, e a limpeza do tanque. Tamén a colocación dalgún  

elemento de xogo para os cativos. Trazar e executar un plan de limpeza de todo o viario dende 

Reza ata Piñor, que funcione como cortalumes ante a posibilidade dun incendio, nunha zona 

de enorme valor natural e paisaxístico. Ben. Creo que está claro. Non hai moito máis que 

explicar. Santa Uxía non goza de ningún elemento para os cativos. O cativo que hai alí máis 

algún que ven no fin de semana. E esta actuación é  primordial porque o entorno da fonte, ao 

que vai moita xente, a estrada que sobe cara Piñor, cos repises e co, vai levando terra cara  

abaixo que vai estreitando o espazo que alí existe. Polo tanto sería unha actuación non moi 

grande, pero necesaria. E logo o tema da estrada, si que é moi importante porque ante todo o 

que se está vendo é o único, o único viario, ou cortalumes que existe nunha zona moi boscosa. 

Polo tanto, vimos a necesidade de traelo a este Pleno. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina 

Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicirlle ao señor Ramón algo que sempre di el. Coller as 

súas palabras e é, que non só a limpeza fai falta nestes tramos, senón, en todo e cada un dos 

tramos do Concello de Barbadás. Eu ao principio do Pleno encontreime mal, eu quería pedir  

antes ao principio do Pleno, despois xa pasoume, quería pedir un minuto de silencio polas 

persoas que morreron en Galicia, en Portugal, nos últimos incendios, que foi un auténtico 

desastre. E vexo que o ser humano é burro. Moi burro. Porque vexo que non aprendemos 

nada. Que vexo que non se tomaron medidas ningunhas máis que palabras. E por exemplo, só  
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basta coller a estrada que vai a Celanova, a nacional, para ver os árbores encima da estrada. 

Calquera día, vai pasar, o que pasou fai un mes, non sei se fai un mes, aproximadamente. Por 

iso digo que o ser humano non aprende. Só aprende cando cae de cabeza e sorte se aprende 

esa vez.  Porque vexo que  non. Entón,  señor Padrón,  a  súa moción, si,  pero  para  todo o 

Concello. Así llo digo. Si, pero para todo o Concello. O Concello ten que ter limpos tódolos 

sitios, tódolos sitios polos que pasen persoas, animais ou, ou sexa, limpo, porque vai a volver 

a pasar. Eu non son, non teño unha bolita máxica, nin son adiviña, simplemente só basta ver 

como temos todo para dicir que calquera día, pois…E vouvos dicir unha cousa, o pánico que 

se ten cando te pilla nun incendio, nunha estrada, ao lado dun túnel, é horrible. E vivino. E 

vivino. Non me pasou nada, grazas a Deus. Pero o pánico é horrible. Querer saír correndo e 

non ter para onde. Coller outra estrada e Galicia ardendo por tódolos lados. A tristeza máis  

grande que pasei, que recorde, tristeza por Galicia, foi esta que pasou. Chegoume á alma ver o 

que pasou. E vexo que non estamos aprendendo porque aquí dende o Concello de Barbadás 

non se fixo nada. Non ardeu onde nós por sorte. Por sorte. E fixemos algo desde estes últimos 

incendios? Temos limpezas? Nada, seguimos coma sempre. E Deus queira, e recemos para 

que non nos pase nada. Entón, señor Padrón, a moción si, pero para todos. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira 

do PP.

O Sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes, señor Alcalde, señores Concelleiros e 

público asistente. A moción que nos trae hoxe don Ramón, pois na súa liña, non? Don Ramón 

non se entera, ou chega tarde, ou non está nin se lle espera. E digo isto, digo isto con todo o 

cariño, xa sabe que llo digo dentro do que cabe con cariño e sen acritude porque a ver, o 

primeiro  punto,  di  aquí,  unha  mellora  no  entorno  da  fonte,  construción  dun  muro  de 

contención pegado á estrada. Moi ben, o muro cumpriría dúas funcións, ben, non hai nada que 

obxectar. A favor, imos votar a favor. E que fixo vostede en abril cando nós trouxemos a 

moción para poñer en valor e catalogar as fontes e coidalas todas. O que dicía un pouco dona 

Fina, todas as fontes do Concello e tal. Votou en contra. Votou en contra. Entón, a ver si nos 

aclaramos. En segundo lugar, por iso digo que, neste caso, no outro chega tarde. A segunda 

actuación, di, urxente a limpeza exhaustiva do viario, unha aldea e tal.  Efectivamente, ese 

viario recoñecémolo todos, é unha vía de saída interesantísima para o Concello. Os dous mil e 

pico habitantes que ten Piñor e arredores, incluso me atrevería a dicir que parte de Parada,  
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desde logo Santa Uxía, baixarían por el, se ese viario estivera en debidas condicións, pero 

debe ser a terceira ou cuarta vez que o presenta aquí.  Non llo van facer. Acabouse ese cariño 

que  lle  tiñan.  Díxenllo  de  aquelas.  Acabouse.  Agora  xa  teñen  quen  lles  queira  máis. 

Cambiaron, cambio de parella, amigo. Chegou tarde. Se houbera votado a favor ao mellor 

chegaba a tempo daquela. Entón, pois, que quere que lle diga? Vámoslle votar a favor pero 

isto non hai por onde collelo. A boas horas mangas verdes. A dona Fina? Pois que razón ten,  

pero vendo o que fai este goberno nas súas actuacións. Vendo o que lle medra, que lle medra 

ademais a herba nos xardíns,  a herba nas estradas vaille seguir medrando cando se vaian. 

Tranquila que cumpriríanlles vinte e oito anos. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: A herba médralle en todas partes. Ao mellor no seu xardín 

incluso.  Non sei  se  vostede  ten  xardín.  Non o  sei.  A herba  médralle  en  todas  as  partes. 

Evidentemente seguimos con tarefas de desbroce igualmente. No monte seguimos coas tarefas 

de desbroce ata hai, ata o venres mesmo. Porque unha vez máis temos que levar o tractor a 

avaría.  Este  tractor  saíu  de  moi  alta  calidade.  Pero  estivo  o  tractor  funcionando  a  pleno 

pulmón durante todo o verán. Día, tras día, tras día, tras día. Entón non nos fale de prevención 

de riscos, de riscos de incendios nos montes, porque estivo precisamente desbrozando na zona 

dos montes de todo o Concello que circundan os montes do Castro, Loiro, por Loiro, por  

Piñor, por Parada. Entón, no que nós, cos medios que temos, medios materiais e humanos que 

temos, estamos tratando de paliar os efectos ou levando a cabo traballos de prevención. Sobre 

a moción do compañeiro Ramón, dicir que compartindo a esencia da proposta, adicar unha 

partida orzamentaria para o 2018, precisamente non nos podemos comprometer, porque nós 

xa  temos  os  presupostos  neste  sentido  esbozados  e  non  podemos  asumir  este  tipo  de 

compromiso, precisamente porque xa sabe como traballa este goberno. Traballa con proxectos 

feitos.  E este  proxecto chega demasiado tarde  neste  momento para que vostede veña coa 

esixencia de que quere que se faga para 2018 e que se consigne unha partida orzamentaria, en 

Pleno mes de, a día 6 de novembro. Compartimos a idea, xa lle digo, porque o entorno da 

fonte é un lugar moi fermoso, e sobre o que xa temos previsto levar algún tipo de actuación, e 

estivemos aí recentemente dándolle unha limpeza en profundidade. E si, efectivamente, temos 

previsto instalar aí elementos biosaudables e elementos para nenos no espazo, adaptándonos 

ao espazo e as características do terreo, porque é un terreo que ten moito desnivel. E por agora 
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nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra:  A limpeza para todo o Concello, está claro, pero é que a 

limpeza nós para todo o Concello, xa trouxemos antes unha moción para todo o Concello.  

Pero traio unha moción sobre Santa Uxía. En Santa Uxía necesitan que lle fagan un muro 

pegado alí ao camiño, e necesitan que lle limpen aquel tanque e necesitan que lle poñan algún 

elemento para os cativos. Uns digan que non, uns digan o que queiran, e nada. Non o fan?  

Pois non o fagan. Terán que responder diante dos veciños. Non eu. Eu fago o meu traballo.  

Entendeu? O traballo de pedir antes a limpeza de todos estes, xa o trouxen antes. Se a vostede 

non lle  acorda,  xa o trouxen antes.  E non poñía nin Santa Uxía,  nin Loiro,  poñía todo o 

Concello. En segundo lugar, vostede, eu xa sei que agora tiña que falar porque se aburría, 

entón tiña que falar, dicir algo. Falaba co señor Manuel. Non, non, que ti non te aburres,  

pásache coma min, temos que falar sempre. Fala aí do catálogo das fontes e desas cousas, o 

que trouxo, diga,  eu votei en contra. Claro, eu votei en contra, eu votei en contra porque 

vostedes  traían  aí  un listado  de  cousas  para  facer  que  menos a  limpeza  había  que  facer 

primeiro uns estudos de, unha cousa como a normativa que non se vai a facer nunca. O que  

necesitaríamos outra concellería de lavadoiros e fontes. Entón, eu din aquel día, no seu día din 

a  explicación por  que  votábamos en contra.  E díxenlle  a  vostedes  que  cambiaran  algúns 

puntos e votaríamos a favor. Que non críamos, tal. Como poden facer vostedes agora mesmo, 

votar en contra. Non lle parece ben isto? Dígao. Aí ten a cámara e diga que vota en contra. 

Que problema ten? Ningún. Ou para que está aquí?. Eu paso por todo, coñezo os problemas 

que vostede dixo antes, coñézoos perfectamente. Non tanto coma vostede pero sei onde está 

Loiro. A estrada de Santa Uxía están as árbores pegadas dun lado e doutro. Pegados, xuntos. 

Así, coma estes dedos, en moitos puntos. E é unha zona moi arborada. Hai outros puntos do 

Concello  que  tamén  necesitan  a  limpeza  desas  marxes,  pero  claro,  eu  sei  que  é  moi 

complicado porque habería que ir aos particulares e dicirlle, oia vostede ten que cortar as 

árbores, na marxe de 5 metros das estradas non pode haber árbores. Claro, eu non sei como 

se articula iso, que ten as competencias coma non. Pero é unha labor que non facemos e cando 

veña un incendio pois pasará o lume e despois diremos o que dicía o señor Manuel, que ten 

razón, que escapa a xente dun sitio, métese nese túnel, adeus. E despois botaremos semanas, 

agora empezou a chover, xa ninguén fala dos incendios. Despois botaremos semanas dicindo 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: 
P3200900C

80



CONCELLO DE BARBADÁS

que había que limpar as veiras das estradas e tal. Xa está. Nós traemos isto. Non sei si se pode 

facer? Si é factible facelo? Igual que a señora Ánxela trouxo o tema da normativa, o señor  

Alcalde dicía que era unha utopía, pero hai que traelo. Nós temos que constatar unha realidade 

que  existe,  coma vostede  constatou  a  de  Loiro,  e  eu constatei  esa  realidade  que  vostede 

constatou en Loiro

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señor Ramón, ten que rematar.

O Sr.  Padrón  toma a  palabra: Punto  por  punto  pasa  en  tódolos  lados  do  Concello,  e 

expliquei por que nos abstiñamos. Porque vostede pretendía que se destinara unha partida que 

nós, esa partida, ou sexa habería que articular para que se solucionaran os problemas en todo 

o Concello. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten  palabra a señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón, a súa moción eu voulla aprobar, non dixen 

que non. Simplemente só dixen que o plan de limpeza que o fagan en todo o Concello porque  

é moi necesario, e non só aquí. Foi o único que quixen dicir. Que non cometamos erros e que 

aprendamos, que non teñamos que pegar coa cabeza na pedra para darnos conta que doe. 

Pero, vexo que, que a xente parece que o entende pero á hora de votar, ou á hora de facelo fai  

outras cousas. Eu simplemente o que vexo é que moitas veces o traballo que facemos desde a 

oposición, un traballo digno, un traballo que nos leva esforzo, que nos leva tempo, eu a veces 

sinto como que é unha perda de tempo, porque moitas mocións, sinceramente, aburritivo, saen 

aprobadas non se fan. Outras que teñen lóxica, a xente non é libre para votar o que pensa 

porque, eu téñoo claro, o goberno votades en bloque, tedes que votar en bloque. Pero eu sei  

que parte do goberno, moitas das mocións estariades votando outras cousas das que votades. 

E paréceme super triste, porque se unha cousa eu teño é que son libre para votar o que me dá a 

gaña, son super feliz, e eu sei que aquí hai persoas que non están votando o que pensan. E é 

moi triste porque non sacar adiante cousas por ben da veciñanza vendo o interese político e 

partidista. A política non é así. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas a vostede. O voceiro do Partido Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Don Ramón fixo o diagnóstico moi 

ben. Fixo o diagnóstico perfecto. Falou de todos os pobos. Sabe ben perfectamente, onde 

están os fallos, que son moitos. Pero xa ve que esta xente vaise ir dentro de ano e medio, e vai  

deixar a metade das cousas, por non dicir todas, practicamente todas as cousas sen resolver, 
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salvo que de aquí alá se poñan as pilas, que non lle vexo pinta. Son escusas sempre. Tiñan 

escusa sempre aí. Os vinte e oito anos do  PP, todo ben tal, a máquina non lle funciona, chove  

moito este ano. Este ano non choveu. Non choveu. A herba hoxe é fácil de coidar e o céspede  

é ben fácil de coidar e mira como está. Pero iso, escusa sempre de mal pagador. Entón claro,  

onde  está  aquel  contrato  famoso  que  vostede  firmou  que  lles  deu  o  goberno  e  a 

gobernabilidade? Pedía un pouco discriminadamente para algunha xente. Si, si, si. Non, pero 

eu dígolle a vostede que é quen tiña que esixilo. Eles xa fan o que fan. Xa van ao que van. E 

ademais agora iso, xa teñen quen os apoie. Porque o problema a veces neste equipo, mais ca o 

goberno que xa sabemos as capacidades e as limitacións, é a oposición. É a que está fallando 

nalgúns casos. Estánselle colando un montón de cousas. En fin, vámolo deixar así, o pobo 

xulgará no seu momento porque non merece a pena entrar moito máis. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Grazas a vostede. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Na anterior intervención esquecín facer 

unha emenda para poder votar a favor, ou para apoiar esta iniciativa que é, retirar a partida 

orzamentaria para o  ano 2018. Xa lle dicimos que estamos de acordo coa esencia e co fondo  

da moción pero non podemos comprometernos a estas alturas a facelo no vindeiro ano. Polo 

menos con partida orzamentaria. Pódese facer por outras vías. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. 

O Sr.  Padrón toma a  palabra:  Eu pídolle  que  aclare  cal  é  esa  vía  para  facelo  e  si  se 

compromete a facelo, claro. E quero dicir, quero dicir, que con relación ao que dixo antes, que 

lle quería contestar, quero recordarlle que en Santa Uxía, eu mire, traio a moción de Santa 

Uxía non traio de Loiro. Vostede, de Loiro, trouxo unha moción de Loiro, vai para todo o 

Concello, pero dixo que era un pobo discriminado. Da súa boca saíu.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Isto non é unha alusión para, isto non é unha 

alusión.

Vale, vale. Moitas Isto non é unha alusión, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Santa Uxía non recibíu ao día de hoxe nin un céntimo do 

Concello.  Eu non lle chamei pobo discriminado, eh! Aparte da limpeza das estradas que se fai 

en todo o Concello

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón, Manuel e Fina, está Ramón na súa quenda de 

palabra.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Digo que ata o día de hoxe, ata día de hoxe, aparte das cousas 

normais de limpeza e do resto, non recibiu para ningún tipo de obra e non lle chamei pobo 

discriminado. E quero dicir, e quero lembrar, que o anterior goberno, o anterior goberno fixo 

unha depuradora alí e meteu o tubo de saída polo medio dun canastro, eh!.  Polo medio dun 

canastro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si. Xa está solventado.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu non lle saquei a foto aquel día, pero eu cando descubrín 

aquilo quedei pasmado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. O minuto esgotouse. O minuto esgotouno.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ou sexa, que me diga que é o pobo discriminado.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Acepta a emenda ou non acepta a emenda.

O Sr. Padrón toma a palabra: Acepto a emenda si especifica de onde vai ser esa partida e si 

se compromete a facelo, claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Victoria.

A Sra. Morenza toma a palabra: A outra vía de financiamento que solemos utilizar é a do 

remanente de tesourería.

O Sr. Padrón toma a palabra: E o compromiso de facelo?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, estamos nesta moción

O Sr. Padrón toma a palabra: De acordo, aceptamos a moción.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A emenda

O Sr. Padrón toma a palabra: Ou a emenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votos a favor da moción? Votos a favor?. Si se suprimía a 

palabra da partida orzamentaria.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Que se retire o apartado no que pon, adicar unha partida 

orzamentaria para o ano 2018.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor desta moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno máis Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, Partido Popular e Democracia Orensana.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobada  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE,  BNG e  Grupo  Mixto  e  as  abstencións  de  PP e  Democracia  Ourensana  o 
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seguinte acordo: “Moción do Grupo Mixto para a mellora do entorno en Santa Uxía”

11.  MOCIÓN  DO  GRUPO  MIXTO  PARA  A  MELLORA  DAS  INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS E MUSICAIS.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moción do Grupo Mixto para a mellora das instalacións 

deportivas e musicais. Ten a palabra o seu voceiro.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra:  Dende  Compromiso  por  Barbadás  vemos  con  moita 

preocupación o deterioro que presentan as instalacións tanto deportivas como musicais no 

noso Concello. Hai que lembrar que a escola de fútbol e a escola de música municipais, son 

dous servizos que presta este concello, que contan cunha grande demanda entre a cidadanía e 

que  consume unha  parte  importante  do  noso  orzamento.  Barbadás  conta  cun  volume de 

poboación importante, sobre todo familias novas con fillos. Unha das porcentaxes máis altas 

de Galicia. Pero adminístrase cun orzamento moi por debaixo co que contan outros concellos 

similares ao noso en poboación, non así en xente moza. Polo tanto cremos que para prestar 

adecuadamente estes servizos, é preciso, aparte  do compromiso do seu propio goberno, o 

apoio  doutras  administracións,  neste  caso  a  Deputación  Provincial  e  a  Xunta  de  Galicia.  

Todos os grupos presentes neste Pleno son coñecedores dende o ano 2015 das deficiencias 

que teñen estas instalacións e as actuacións a levar a cabo. Dende Compromiso por Barbadás 

vemos con preocupación que avanza o tempo e non hai noticias dende o goberno e outras 

administracións na liña de axilizar partidas orzamentarias que melloren estes servizos que 

prestamos.  Así  pois,  ante  a  inminente  presentación  do  próximo  orzamento  municipal, 

solicitamos que o Pleno adopte os seguintes acordos: Instar ao Grupo de goberno a reservar 

unha partida no vindeiro orzamento para o 2018 para a financiar a substitución do céspede 

artificial no campo dos Carrís, por un novo, así como a colocación deste céspede no campo 

superior. Céspede artificial no campo superior. Instar ao Grupo de Goberno municipal a que 

acade  das  outras  administracións,  Deputación e  Xunta de  Galicia,  o  financiamento cando 

menos dun 70% das obras a realizar. E o terceiro punto, referido á escola de música da que 

falamos antes, que tanto medrou, pero temos unhas instalacións que son as que hai. Dado que 

as instalacións onde se imparten as clases da escola municipal de música pertencen á Xunta de 

Galicia,  queremos  instar  ao  Grupo  de  Goberno  a  que  solicite  a  mellora  urxente  das 

instalacións,  non hai  baño  dentro  da  propia  escola,  cando  chove chega  a  haber  goteiras,  
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problemas coa calefacción, son radiadores eléctricos e salta a luz, etc. Ademais solicitamos a 

convocatoria  dunha xunta de voceiros dos grupos como paso  inicial,  dotarnos nun futuro 

próximo dunha infraestrutura máis acorde para a escola municipal de Barbadás, de música. 

Ben,  eu creo que está  claro,  tamén,  como no anterior caso.  No anterior Pleno, veu unha 

moción sobre o campo de fútbol. Non se aprobou. Volvemos a traer a moción sobre o campo 

de fútbol,  porque o campo de fútbol, estamos dando un servizo,  un servizo dunha escola 

municipal de fútbol e precisa, precisa, precisa dun, da renovación do seu campo de fútbol. 

Non hai nada a día de hoxe. Nin noticias. Nós non temos noticias, por iso temos que traer a  

moción aquí. Non hai noticias nin de goberno, nin da Deputación, nin da Xunta de Galicia. 

Entón, queremos que, o Pleno se postule a favor disto. Aparte do da escola de música. Quero 

dicir que isto xa non pode esperar máis, porque dende o 2015, co anterior goberno, o campo 

xa estaba nesas condicións. E hoxe, segue peor. Temos unha escola municipal de fútbol que 

nos guste  máis ou nos guste  menos,  leva unha parte  importante  do orzamento municipal. 

Entón, si queremos manter ese servizo, temos que ter un campo axeitado para que xoguen os 

rapaces alí. E non entrar no xogo político de que si o fago eu, ou o fai outro, ou agora teño 

escondidos  os  cartos,  agora  vou  sacar  os  cartos  cando  a  min  me  pareza,  en  vez  saír 

publicamente e dicir que se vai a renovar un campo onde hai unha escola municipal de fútbol. 

Non vou dicir a cantidade de nenos porque non a sei exactamente, xa o dirá o Concelleiro de 

deportes, e non pode estar así. Agora si, a Deputación, o venres, saíu unha información en La 

Región que vai facer un campo en Melias. Un equipo en segunda rexional. Sen escola de 

fútbol. E automaticamente a continuación diso, para que non se enfaden os do pobo veciño, 

faille outro en Vilariño. Iso, iso, manda.. É que a Deputación, vamos a ver, que o Alcalde 

queira  facer  iso,  que  o  alcalde  queira  facer  iso,  a  min  paréceme lexítimo.  O  Alcalde,  a 

corporación que mande naquel Concello, pode gastar os cuartos onde queira. Xa lle dirán os 

veciños pois gastounos máis ou menos. Pero a Deputación provincial tería que dicirlle ao 

Alcalde, mire nós financiámoslle un campo de fútbol. Ou sexa, dámoslle os cuartos todos 

pero vostede busque outra cousa para ofrecernos para financiarlle isto. Non, dous campos de 

fútbol. Un ao lado doutro. Sen escola de fútbol municipal, eh! Xa non digo alí no pobo. Xa 

nin un equipo de xuvenís nin de nada. Só cun equipo de fútbol en segunda rexional. Pero ese 

exemplo xa veñen de Muíños.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, señor Ramón.
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O Sr. Padrón toma a palabra: En Loñoá que está no mesmo Concello. Tres campos de 

fútbol, eh!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, cinco minutos vinte e dous segundos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Entón

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón! Señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ben. Esta moción que vai votar o Grupo de Goberno? Que 

si? Non sei, porque, pregúntome si aquí existe coherencia. Non sei. Se as cabezas as temos 

para levar peiteados ou para que as temos. Porque eu hoxe, coa coherencia, de verdade, ou 

veño tonta ou foi un Pleno absurdo. Porque, algo necesario como unha instalación dun pobo, 

dun sumidoiro, non sae adiante. E aquí se pide para o céspede. Carambas! O céspede é moito 

máis importante! Si, señor!. Paréceme moi ben. O céspede é moito máis importante! Hai que 

gardar unha partida para o campo de céspede! Aquí unhas goteiras! Pero vamos a ver. Vós na 

vosa casa gobernades así coma estades gobernando no Concello de Barbadás. Sinceramente. 

Pois a vida tenvos que ir moi mal e a economía fatal e tedes que ter a casa unha auténtica 

ruína. Porque se non sabedes cal é o primordial? Os servizos que ten que dar un Concello? E 

que esteamos gastando diñeiro noutras cousas que non son tan prioritarias. Estou farta. Mira, 

desde que entrei aquí,  e xa antes en campaña dixen, deportes está levando moito diñeiro, 

moito  diñeiro.  Que  si  o  temos,  xenial.  Pero  é  que  estámosllo  quitando  de  cousas  máis  

esenciais,  por amor de  Cristo! Vós comedes tódalas  noites na casa,  almorzades,  comedes 

verdade? Deixades unha partida dos vosos soldos en comida. Ou non quedades con nada para 

comer. Gastádelo en roupa, en viaxes. A ver. Vamos a ver! Sexamos sensatos. Aquí o señor 

Padrón vota ao outro que non e aquí céspede. Ala, a pedir diñeiro á Deputación, a ver si dá a  

Deputación o diñeiro. E para o sumidoiro, non!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.

A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón, por favor, vostede non votou a favor da nosa 

moción. Non veña dicir tonterías. Encima un cachondeo a moción súa. Que eu non teño que 

defendelos, que se defenden eles solos. Pero o mes pasado traen unha moción para o céspede  

do campo de fútbol, non se lle aproba e o seguinte en vir… Vostede que pensa? Que lla imos 

aprobar por ter a cara máis bonita? Ou nola quere camuflar como, como fai algún partido, que  

vostede ben o di, que nos quere camuflar a moción con outra cousa? Aquí, para a casa de 

música e campo de fútbol. Todo en unha! Vamos a ver! Se quere o campo de fútbol, o céspede 
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pida unha. Se quere para a casa de música, pida outra. Non faga dúas nunha porque eu non 

penso votar isto. Aparte non penso votar  esta aberración do campo de fútbol porque temos 

diñeiro en que gastalo máis importante ca en céspede. Se teñen que xogar en terra que xoguen 

en terra. Pero o que non pode unha persoa é non dar servizos prioritarios e sanitarios a unha 

sociedade! Enténdao ben! Eu, non penso aprobar isto. Vamos, baixo ningún concepto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido 

Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Fina Varelas, grazas por facerme de teloneira, que foi a 

intervención, foi espectacular. Si señora! Dígolle, mire, cando lle sae esa vena de cidadá, de 

Barbadás, cidadá, vou poñer que se non me rifan. De cidadá

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, que vamos co tempo…

A Sra. Vispo toma a palabra: De cidadá de Barbadás, non quero, non me, pero si acabo de 

empezar! Senón seguimos mañá, non hai ningún problema. Efectivamente, acabo de empezar. 

Mire, señor Padrón, voullo ensinar á cámara, a vostede e a todos. O ve? Póñollo un pouquiño 

máis grande. Vale? Soamente, mire é que non ía dicir absolutamente nada, o que pasa que me 

gustou o que dixo a señora Fina Varelas, fíxome de telonera, si señor, vale? Porque realmente 

é como ten que ser e mire, estas dúas palabras, oportunismo político, despois de traer unha 

moción o Partido Popular, fai un mes, e que agora nos veña vostede, porque  pode traer o da 

escola de música, pero é que van na mesma moción, co campo de fútbol, é que de verdade, de 

verdade,  ou sexa,  quedámonos … e a cidadanía.  Ou sexa,  vostede  se abstén,  vale? sae a 

moción non se aproba e a trae vostede agora? Home, por favor. Vale. Estou na miña quenda 

de palabra

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Como di o meu compañeiro Manuel, chega tarde, non se 

entera e sempre vai detrás. Vai detrás. Como lle dixen á señora Fina Varelas, cando lle sae esa  

vena de cidadá, vale? e cando realmente ten e loitamos e o apoiamos, pero neste caso non.  

Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a  palabra o señor Adrián.

O  Sr. Varela toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. Vou compartir o meu tempo coa 

miña compañeira Ánxela, porque veñen, para que explique a súa parte, porque evidentemente, 

tratarei de ser o máis breve posible. Vemos que hai unha reiteración coas mocións sobre este 
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tema.  Xa informamos en anteriores  Plenos que nós,  a nosa disposición, a  pesar  de que a 

señora Fina Varelas está contra de tratar de cambiar o céspede do campo de fútbol co apoio 

doutras institucións.  Nós estamos negociando coas institucións e evidentemente,  en canto 

haxa  algo  concreto  pois  serán  todos  avisados.  Falaba  antes  o  señor  Ramón,  son  case 

trescentos  rapaces  os  que  temos a  día  de  hoxe  na  escola  de  fútbol,  e  probablemente,  se 

tivéramos unhas instalacións mellores pois teríamos máis de trescentos rapaces. Nos acordos 

vostede tamén fala aquí de negociar o financiamento  das institucións,  polo menos ao 70%, 

evidentemente si puidéramos conseguir o 100%, para nós sería ideal, pero cando se negocia 

coas institucións pois teríamos que negociar a porcentaxe que consideremos,  entre as tres 

institucións, oportunas. O meu voto vouno explicar na segunda intervención.

A Sra.  González  toma a  palabra:   Eso de  haber  goteiras  porque  ademais  cubriuse,  as 

goteiras proviñan do patio descuberto do Filomena Dato, entón no momento que se lle botou 

unha  planchada  e  se  cubriu o  patio  deixou  de  entrar  a  auga  na  escola  de  música,  que 

efectivamente entraba e incluso tiñamos que poñer un caldeiro na aula número 3, para recoller 

as goteiras cando chovía. Respecto, non sei  cal  era a outra cousa.  Respecto á calefacción 

tamén houbo un cambio o ano pasado. Había unha liña, a ver si me explico ben porque eu non 

entendo moito destas cousas, pero, había un sistema eléctrico que non, que se apagaba con 

facilidade porque tiña moita carga. Entón, fíxose unha renovación e agora están en cada aula, 

pois, hai unha, a liña é moito máis potente e en cada aula hai unha serie de radiadores que  

funcionan con esa liña. Si que teñen que funcionar un pouco alternativamente, pero fai calor, 

na escola de música dende entón, e dentro das aulas tamén. Así que eses problemas que hoxe 

plantexa aquí, estean completamente solucionados. Si estamos de acordo, por exemplo, en 

que é unha infraestrutura, pois que é da Consellería de Educación. Os baños están fóra. Tamén 

están  fóra  no  espazo  infantil.  Están  fora en  moitísimos sitios.  Son infraestruturas  que  se 

fixeron así. E claro, facer un baño tería que ser a Consellería de Educación a que tería que. 

Faremos  en  todo  caso  as  xestións  que  poidamos  para  que  se  faga  o  baño  dentro,  pero 

tampouco sei  o  espazo,  se  hai  espazo  para  facelo.  Claro.  O  ideal  sería  conseguir  outra  

infraestrutura.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, está na súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Señora Fina, que mande aos rapaces a xogar a un campo de 

terra, servizos prioritarios, pois entón cando vostede pide cartos para os animais, tamén lle 
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poden dicir a vostede, os animais que vaian para o monte. Entende? Estamos falando, mire o 

que lle dixo o señor Adrián, tres centos rapaces. É un servizo que temos. Si quere, traia unha 

moción aquí para que no próximo, para que o Grupo de goberno colla a escola de música e lla 

entregue ao . Escoite, estou falando eu. Traia unha moción aquí, se ve que é un despilfarro 

deste goberno ter unha escola municipal de fútbol, teñamos aquí un debate que ao mellor a 

escola  municipal  de  fútbol  había  que  entregarlla  ao  equipo  do  Barbadás,  que  é  un  club 

privado. E darlle unha subvención como fan en Ourense coa UDO, co Pavillón, co Velle, co 

Ponte. Entende? Sería outro debate. Entende? Pero o que non pode é de repente coller e deixar 

a tres centos rapaces xogando nunhas bolas de caucho. Iso tense que renovar, si ou si. Ou 

senón, pois prescindamos dunha escola de música. Ou, outra vez, de fútbol. É que agora como 

estaba pensando, acabei pensando no que me dicía Ánxela. Oportunismo. Cando vostede ía ao 

campo de fútbol, tódolos partidos antes das eleccións, iso chámaselle…,non sei que nome lle  

poñemos. E despois non volveu máis. Ou sexa que vostede pódeme chamar a min oportunista. 

Ao mellor ás veces serei  oportunista.  Neste caso non. Neste  caso non porque no anterior 

Pleno non se aprobou unha moción, e non se aprobou, nós abstivémonos porque os acordos 

non son os que traemos nós. Nos consideramos que estes acordos son os que hai que traer. E 

temos que considerar que traemos a escola de música, porque mire, mire o que se falou antes.  

A escola  de  música,  a  escola  de  música  ten  douscentos  e  pico  alumnos.  Tres  centos  a 

deportiva. Miren as instalacións da escola de música! E miren as deportivas. En! Temos ese 

servizo. Non podemos mirar para outro lado. E a Deputación tamén non pode mirar para outro 

lado. Non pode, a Deputación non pode facer dous campos de fútbol, un ao lado de outro,  

repartir os cuartos como lle  parece e ter un concello cunha escola de fútbol, dende hai tres 

anos  cun campo  que  hai  que  cambiar  xa.  Iso  si  que  non  está  ben.  E  iso  non  é  ningún 

oportunismo. Señor Adrián, que están pedindo, que tal, de acordo, pero está vostede ao cargo 

da Concellería de deportes. Ten un problema que hai que resolver. Xa levamos tres anos, e  

polos visos que leva isto, salvo que saia un día o, quen ten os cartos alí e diga agora si, tomei. 

Chamo ao Alcalde, veño a facer un convenio, vamos sacar a foto, ala. Aquí

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: De momento non hai nada, aquí ninguén di nada e ten un 

problema que ten que resolver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.
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O Sr. Padrón toma a palabra: É unha proposta nosa que nos sei si estaremos equivocados 

ou non, pero é o que consideramos nós, que é o que falou Ánxela, de algunha  convocatoria  

de xunta de voceiros dos grupos como fase inicial, para dotarnos nun futuro, ide pensando 

niso si queremos seguir mantendo o servizo dunha escola municipal de douscentos e pico 

rapaces, nunha infraestrutura máis acorde para a escola

O Sr. Alcalde toma a palabra : Ramón, Ramón. Iso había que dicilo na moción da escola de 

música. Por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, está escrito aquí no acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah, no acordo, perdón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Está escrito no acordo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. 

A Sra. Varelas  toma a palabra: Señor Ramón que tristeza me dá,  por deus.  Que pouco 

humano é. Métese cos animais. Unha partida orzamentaria de 2.000 euros, que iso non chega 

nin para os pensos dos gatiños das colonias. Pero como vostede, como vostede pode dicir esa  

aberración? Ou sexa, vostede cre que axudar aos animais non é prioritario tampouco?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor.

A Sra. Varelas  toma a palabra: Si,  si,  mire, señor,  pedín unha canceira coas axudas  da 

Deputación, e sabe que teño, sabe o que teño? Sabe o que teñen os animais de Barbadás? 

2.000 euros. Seguramente, cando veñamos aquí o outro pleno, para os presupostos, vamos ver 

outra ridiculez de 2.000 euros. Como moito 3.000. Non lle voto nin 4.000. Entón, por favor,  

antes de falar dos animais, teña un pouco de conciencia que os animais amámolos moita xente 

e non se botan ao monte. Ao mellor ao monte tiñamos que botarnos nós, os seres humanos 

que somos menos humanos que os animais.  Ramón, oportunismo como lle  dixo  a señora 

Chelo, pois si que o ten, porque por que non aprobou o mes pasado. O que pasa que vostede 

quería me dar este mes?. Pero que acordos se é o mesmo? Poñer o céspede ao campo de 

fútbol. Vamos a ver para min é o mesmo.  Mire señor Padrón, para min é o mesmo. Porque ao 

final son 300.000 euros ou tres centos e pico mil euros que fan falta para outras cousas. Senón 

faga unha cousa,  se  tanto campo de fútbol quere,  vaia  sementar vostede o céspede,  veña 

vaiamos todos que é mellor. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo.  Empece por favor. Van quince segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Xa, xa, é que estaban falando entre eles. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Empezo de novo.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Señor Padrón. Pódolle facer unha pregunta e se quere me 

contesta. Doulle os dous minutos que me quedan.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non lle dea nada. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Tranquilo, tranquilo que non vai contestar. Se non lle gustou a 

moción que trouxemos o mes pasado, por que non fixo emendas a esa moción?

O Sr. Padrón toma a palabra: Xa lle dixen que retiraran o de

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, non moleste, vou dicir, non moleste, porque neste 

caso non está na súa quenda de palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, non ten contestación. Sigo dicindo que é un oportunista 

político, vale? a moción si a trouxera da escola de música, ao mellor lle houbéramos feito 

unha emenda. Pero a do campo de fútbol? Mire, voulle dicir unha cousa. Por coherencia, por 

coherencia,  vale?,  porque mire quedou vostede  á altura do  betún con todos os trescentos 

nenos que hai nesa escola. Houbera aprobado a moción fai un mes e houbera quedado xenial. 

É igual. Mire. Vale. De todas maneiras, de todas maneiras voulle dicir algo, é que xa, que?. 

Soa esperemos que non a teña. Eu termino xa. Eu termino xa. Hai tres centos nenos nesa 

escola, vale? o que pasa que lle dixeron o que pasaba. Creo que a información que ten vostede 

da Deputación non é a correcta, vale? Si, había cando trouxemos, un compromiso, vostede 

non se fiou de min, vale? da palabra  da  Deputada de infraestruturas,  aquí  Concelleira  en 

Barbadás, vale? e agora ten que traer isto para quedar ben, e non señor Padrón, vale? É o voto 

en contra do Partido popular. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Adrián? Brevemente, moi brevemente.

O Sr. Varela toma a palabra: Si, nada, eu insisto no mesmo. A pesar de que non lle guste á 

señora  Fina. Nós, neste Grupo de Goberno estamos polo labor de que os nenos e nenas da 

escola de fútbol dispoñan dunhas instalacións axeitadas para practicar o deporte. AS mocións 

anteriores do  Partido  Popular  votámolas  en  contra  porque  na  primeira  non estábamos de 

acordo co proxecto que presentaban,  e  na segunda pois non había un proxecto nin había 

ningún compromiso, como xa explicamos anteriormente. Neste caso, ímonos abster, porque 

evidentemente,  estamos  practicamente  de  acordo  co  que  presenta  na  moción,  pero 

evidentemente,  estamos  traballando  niso.  E  o  que  falábamos  antes,  dependemos  das 

institucións para poder conseguilo. Entón, compromiso que non podemos conseguir nós non 
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podemos prometer.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Ánxela, quere dicir algo en relación coa escola de 

música?

A Sra.. González toma a palabra: O que está feito xa está feito. Estou de acordo en que sería 

bo ter outras infraestruturas, por supostísimo que estou de acordo. Intentarémolo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: votos a favor? Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra Grupo de Goberno se abstén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra? 

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra Partido  Popular  máis  Democracia  Ourensana, non. 

Rexeitada

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do Grupo Mixto 

as abstencións de PSdeG-PSOE e BNG e os votos en contra de PP e Democracia Ourensana: 

“Moción do Grupo Mixto para a mellora das instalacións deportivas e musicais”

12- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o 

artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno 

queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.

A Corporación queda enterada das mesmas. 

13- ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas, por favor por escrito. Son as doce.

Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por 

finalizada a sesión, sendo as 24:00 horas  no lugar e data ó principio indicados, estendéndose 

a presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE
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