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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO DO DÍA 07 DE NOVEMBRO 

DE 2017.
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Alcalde-presidente

D.  XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)
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D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL  ( PSdeG-PSOE)

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (P.P.)

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 Dª SILVIA ALONSO

Ausentes: 

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

No  salón  de  Plenos  da 

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

12:40   horas do día 07  

NOVEMBRO  de  2017 

reúnese  en  sesión 

ordinaria,  en  primeira 

convocatoria, o  concello  

Pleno, baixo a presiden-

cia do Sr. alcalde, coa a-

sistencia  dos  Sres./as.  

concelleiros/as.  Relacio-

nados  na  marxe,  actu-

ando  como  secretario,  

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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PARTE RESOLUTIVA

1- PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE “BONO DE TRANSPORTE URBANO”

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Comezamos este Pleno extraordinario que na parte resolutiva o 

primeiro punto da orde do día é o prezo público do servizo de bono de transporte urbano. Ten a 

palabra o señor Tenente alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Bos días a todas e a todos. Este punto ven para normalizar 

unha situación que tiñamos no Concello, xa desde o ano 2007, que é a venda de bonobuses, que se 

estaba facendo para bonificar o transporte urbano no noso Concello. O que facemos é regular a que 

persoas se lles pode vender os bonobuses, que como figura no artigo 2 é a todas as persoas que 

están empadroadas no Concello de Barbadás, e engadimos como novidade, que ata agora non se 

estaba facendo, é que vamos a incluir os alumnos e alumnas que están matriculados nos centros de 

ensino público do Concello de Barbadás. É dicir, se hai algún neno ou algunha nena matriculados 

no Filomena Dato ou no Ruxidoiro, poderían utilizar os bonobuses, así como tamén os usuarios das 

asociacións adicadas a atención a persoas con diversidade intelectual ou física, situadas no noso 

Concello. Hai unha asociación de persoas con diversidade funcional no concello de Barbadás, 

moitos dos usuarios dese centro son cidadáns que veñen sobre todo desde Ourense, e solicitáronme, 

que como veñen todos os días se podíamos, se podían facer uso dos bonobuses. Eu entendín que 

deberíamos incluír nesta ordenanza a ese alumnado. E tamén, incluímos outra novidade, que é no 

bono estudante, que é o que está máis bonificado, que costa 60 céntimos a viaxe, incluímos a todas 

as persoas con diversidade física ou psíquica. Antes isto non estaba recollido. Estas persoas tiñan 

que  comprar  o  bono  normal  que  custaba  90  céntimos  a  viaxe,  e  agora  se  lles  recoñece  a 

posibilidade de comprar o bono estudante, que costa 60 céntimos a viaxe. Os prezos, a pesar de que 

a empresa concesionaria da Xunta de Galicia é a mesma, porque é unha UTE, que aprobou, que se 

lle deu a concesión en agosto deste ano, en realidade, de facto, son dúas unidades, dúas empresas as 

que realizan o servizo. O servizo que vai cara Loiro, o realiza a empresa Anpian, e o que vai cara 

Piñor, a empresa Alfer. Por iso hai unha distinción nos prezos e nos bonobuses. Anpian, nos oferta 

tres tipos de bonobuses diferentes, como se estaba facendo antes: o bono estudante, que ten un 

prezo de 60 céntimos a viaxe, que como digo recolle ás persoas con diversidade física ou psíquica; 

o bono pensionista que vai custar 70 céntimos a viaxe, e o bono normal que costa 90 céntimos a 

viaxe. O incremento de 10 céntimos por viaxe, ven derivado a que Anpian nos subiu o prezo do 

billete que nos vende e nos cobra 1 euro con 25 céntimos. Temos feitas as contas de canto nos 
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supón ao Concello de Barbadás a bonificación dos bonobuses e neste ano 2017 vai a ser unha 

cantidade ao redor de 140.000 euros. Que digamos, dedica o Concello de Barbadás de fondos 

públicos a subvencionar o transporte. Eu creo que 140.000 euros é unha cantidade moi grande. É 

certo  que  hai  que  bonificar  o  transporte,  pero  tamén  hai  que  regular  o  seu  uso.  Nós  temos 

observado pola venda de bonobuses que hai un mal uso no consumo de bonobuses. Hai persoas que 

compran bonobuses para despois darllos a familiares, amigos, a coñecidos e en realidade están 

usando  bonobuses  persoas  que  ou  ben  non están  empadroadas  no  concello,  ou  ben  non son 

estudantes, ou ben non son pensionistas, e polo tanto unha vez detectado este mal uso tiñamos que 

poñer algunha medida que limitase esta irregularidade. Por iso establecemos a cláusula de que cada 

usuario poderá mercar un máximo de 100 viaxes cada dous meses. É dicir, en realidade o máximo é 

50 viaxes ao mes. Pómolo cada dous meses para facilitar a compra de bonobuses, porque hai 

persoas que van e non teñen tempo para ir todos os meses, e van cada dous meses e deciden 

comprar 8, 10 talonarios dunha vez, para telos en casa acumulados e ir gastándoos. Entón para 

facilitar e tamén para facilitar o traballo nas oficinas municipais ás persoas que están alí vendendo, 

isto está feito con elas,  con esas traballadoras,  teño que agradecer, por certo, o traballo  delas, 

porque me axudaron moito a elaborar esta regulación, e establecemos que se vendan en límites de 

cada dous meses un máximo de 100 viaxes. É dicir, unha persoa que queira comprar máis de 100 

viaxes cada dous meses, non se lle vendería. Como máximo ese límite. Comezando dende xaneiro. 

É dicir, sería mes impar-par, impar-par, xaneiro-febreiro, marzo-abril, e así sucesivamente. E esta é 

unha parte do que temos que regular na venda de bonobuses, porque a outra parte que tamén 

compre regular e que o vamos facer proximamente, creo que este mesmo mes, é a compra de 

bonobuses a estas mesmas empresas que como digo é a empresa concesionaria da Xunta de Galicia 

e polo tanto non temos capacidade de negociación con ningunha outra empresa. E vamos a regular 

a compra de bonobuses cun contrato de compras. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Nada. Nós estamos totalmente de acordo, excepto, 

excepto, queremos facer a puntualización que os estudantes, neste caso de Piñor, non teñen a 

mesma oferta que teñen os estudantes do resto do  Concello. Entón, sería algo que o Concello 

deberá corrixir. Neste caso é unha discriminación que non pode ser.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Bos días a todos. Nada, despois xa de estar estudando isto, 
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estando vendo, estamos completamente de acordo en que se poña un tope de bonobuses que se 

vendan, porque o que non se pode facer é vender e facer un mal uso, porque ao final o diñeiro é de 

todos. E nada, que en canto ao demais está todo ben. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido 

Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Bos días a todas e a todos. Vamos a ver, non temos nada que 

dicir sobre este tema. Regular un servizo que xa estaba dando o Concello anteriormente, en anos 

anteriores, desde o 2007 como dixo o Tenente alcalde. Había que regulalo, no cal estamos a favor. 

Realmente o que dixo o señor Padrón, a ver, cando o Grupo de Goberno estaba na oposición, Piñor 

non tiña, non tiña os bonos, se puxeron os bonos varias veces o trouxeron aquí o Grupo, o dicimos 

claramente e se puxeron os bonos para Piñor. É unha reivindicación que non teñen os mesmos 

beneficios os nenos de Piñor que os nenos de A Valenzá, pero xa ven que algo que reclamaban 

cando estaban na oposición aínda hoxe non se pode arranxar,  porque como ben explicará ou 

explicou xa o Tenente alcalde, son dúas liñas completamente distintas e que realmente, algo que se 

reivindicou no seu momento, a todas horas, e que dicían que si se podía arranxar, a día de hoxe e 

gobernando eles non se pode arranxar. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas señora Fina, digo, señora Chelo. Ten a palabra o señor 

Tenente alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Grazas aos tres grupos por apoiar este regulamento. Ramón, a 

cuestión é a seguinte. Como dicía Chelo, este servizo da liña Alfer, antes non existía e foi en 

concreto porque non dicilo, unha reivindicación do Partido Socialista, maioritariamente apoiada 

polo BNG, que tamén se fixera unha subvención de bonobuses para a liña de Alfer, e se conseguiu 

esta axuda. Pero en contra do que di a señora Chelo, nós non pedíamos axuda, diferenciación entre 

estudantes e pensionistas, senón que funcionase unha bonificación de bonobuses para esa zona do 

concello. Cal é a razón de que os estudantes da zona de Piñor non pagan 60 cts, e 80? Se vostede se 

dá conta, na liña que ten Alfer, hai un bono único, non diferenciación entre estudante, pensionista e 

normal. E se vostede se dá conta, o billete normal da liña de Alfer costa 90 cts. e o billete para unha 

persoa normal, digámolo así, de Piñor, costa 80 cts. Digamos que nunha familia, os  nenos estarían 

prexudicados respecto aos de A Valenzá e sen embargo, as persoas maiores estaría beneficiadas 

porque van pagar menos que os que pagan de Loiro, de Bentraces ou de Sobrado, pagarán menos. 

Por que? Porque só hai un bono? Repito. Son concesións da Xunta de Galicia. A nosa capacidade 
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de negociación está moi limitada. As condicións son case unilaterais. Nós fomos a negociar con 

eles  melloras  nas  liñas,  nas  paradas,  nas  frecuencias…aínda  estamos  pendentes  de  ter  máis 

reunións para mellorar os intercambios sobre todo coa parroquia de Parada, pero as condicións 

póñenas eles. Nós aí temos moi parca marxe de actuación. Conseguimos cambios, e conseguimos 

melloras.  E tamén outra cousa, o bonobús de Alfer, ou de Anpian, nolo vende a 1.25, pero o 

bonobús de Alfel, nolo vende a 1.45. Polo tanto o custe que supón para o Concello bonificar a liña 

de Alfer é moito máis que bonificar a liña de Piñor. Por iso se estableceu un prezo único porque 

Alfer non nos quere vender bonobuses separados, estudante-pensionista normal, só nos vende un 

carné para todas as persoas o mesmo carné. O prezo de 80 cts. é como digo, os estudantes e os 

pensionistas desas parroquias se verán lixeiramente prexudicados pero o resto das persoas saen 

beneficiadas. 

Ás 12:45 incorporouse Dª Julia Jácome Pérez

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón, ten a quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nalgunhas cousas concordo con vostede pero noutras non. A liña 

de Loiro é normal que cobren algo máis porque Loiro queda moito máis lonxe ca Piñor da capital, 

de Ourense. E seguramente iso tamén é algo de motivo. Pero a maioría das persoas que van no 

autobús, polo menos da zona de Piñor son, a maioría das persoas que van no autobús sobre todo de 

Piñor, e supoño que do resto dos lugares, son estudantes e pensionistas. A maioría. Se vostede sobe 

o autobús o 90%, e os chama a todos son estudantes e pensionistas. Traballadores en activo non sei 

se collerá algún, eh! Non sei se pillará algún. Pero faga vostede un día un estudo

O Sr. Fírvida toma a palabra: Está feito. Teño todo feito.

O Sr. Padrón toma a palabra: Está feito? É imposible. Pois eu todos os que vexo baixarse do 

autobús son todos pensionistas e estudantes. Traballadores en activo non vexo case ningún. É 

rarísimo, eh! Entón, o dicir que en Piñor son 10 cts. menos que no resto da liña e tal, pois tampouco 

é escusa, pois xa digo, a maioría dos que van no autobús son estudantes e pensionistas. Por iso, isto 

é algo que hai que arranxar porque non está ben.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Señora Fina? Nada. Señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Unha reivindicación da oposición pero executada polo Partido 

Popular, e  a negociación a fixo o Partido Popular, que quede claro. Vamos a ver. Negociación? 

Agora cando nos sentamos en sitios distintos vemos a diferenza de cando estábamos na oposición 

que agora nos toca a nós. E é que esa negociación coas liñas, tanto con Alfer como Anpian, a fixo o 
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Partido Popular no seu momento, tanto co autobús do instituto como as liñas que había ata este 

momento. Vamos a ver, si lle dou a razón en que a concesión é da Xunta de Galicia, pero que o que 

é as paradas que as puxo a Xunta de Galicia, a concesión e coas dúas empresas, estou de acordo.  

Pero a negociación dos bonos iso depende do Concello. Vamos a ver. Nós negociamos no seu 

momento. Eu lle dou a razón ao señor Padrón, se Alfer, na zona de Piñor, vostedes ven o estudo de 

que realmente son os estudantes os que van sempre, ou sexa, viaxan, realmente o que teñen que 

negociar é con Alfer en que ese prezo sexa, ou sexa, a ver, intentar baixalo ou chegar a un acordo. 

Vale? Eu, non me vale que Anpian poña, porque si efectivamente o vimos nós, agora é fácil dicilo. 

Non? É fácil dicilo, é que Alfer nos dá este prezo e Anpian nos dá este outro. A ver. O que si non lle 

dou a razón ao señor Padrón é que Loiro sexa máis caro. O autobús de Ourense vaia onde vaia ten 

o mesmo prezo. Ou sexa, non porque Loiro quede máis arriba, incluso a estrada é mellor, vale?, que 

a outros sitios do Concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, Ramón, non proceden as interrupcións.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu entendín, ao mellor me equivoco o que quería explicar vostede, 

pero realmente entendo que o prezo debe ser o mesmo. A negociación? Sigo dicindo, que realmente 

se aí se valora que os nenos, os estudantes, son os que collen a liña de Piñor, de Alfer, pois haberá 

que  negocialo,  haberá  que  sentarse,  porque  a  concesión  é  da  Xunta,  pero  que  realmente  as 

negociacións sempre se fixeron desde o Concello, que quede claro. Entón entendo que se poderá 

mellorar, e incluso valores ese tema. Entendo, a ver, por que Anpian pon unha cousa e Alfer outra? 

Por que son empresas distintas? Vale. Entón negociación é o que necesita o Concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas señora Chelo. Ten a palabra o señor tenente alcalde, un 

minuto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Claro, eu non estiven nas negociacións do ano 2007 para saber o 

que fixeron vostedes coas empresas concesionarias e esta compra de autobuses e todo o que fixeron 

coas liñas, porque as concesións que veñen de agora as veñen derivado de aquilo. Entón eu aquel 

ano non estaba, polo tanto non é a miña responsabilidade. Agora, díganme vostedes que capacidade 

temos nós de sentarnos diante de Alfer e dicirlle, ah, por certo!, os prezos dos bonobuses non o pon 

Alfer, pono o Concello. Non sei si se estaban enterando. Alfer, nos vende a nós bonobuses a 1euro 

45, e nós revendémolos ao prezo que nos dea a gaña. Podemos vendelos a 80 cts. ou a 30 cts. Alfer 

non me di a min, nin nos di a nós a que prezo temos que vender os bonobuses. Alfer o que me di é, 

eu só che vendo un tipo de bonobús e vouche cobrar 1 euro 45. Fai o que queiras. E nós regulamos 
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a venda. Isto o que regula é a venda de bonobuses, non a compra. O que non fai Alfer é diferenciar 

estudante – pensionista persoa maior – persoa xeral. Non fai esa diferenciación porque só fai un 

tipo  de  carné.  Eu  lle  pedín..Non,  porque os  billetes  veñen de  Alfer.  No los  imprimen e  llos 

compramos a eles. Como teríamos que facer nós aquí para facer esa venda? En todo caso son 1.45 

ata 80 cts, van 65 cts. de subvención. Estamos gastando 140.000 euros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede ten que rematar e vostede non interrompa, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Que si, que podemos bonificar todo Ramón, ou sexa, podemos pór 

os billetes a 50 cts. e en vez de gastar 140.000 euros, gastamos 180.000 euros. Podemos facelo. 

Claro, pero os recursos son limitados e as necesidades ilimitadas. Entón...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor desta proposta, deste punto? 

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, PP e Democracia Ourensana e as abstencións do Grupo Mixto o seguinte acordo:  “Prezo 

público do servizo de “Bono transporte urbano””.

2-  PREZO  PÚBLICO  DO  SERVIZO  DE  BONO  DE  TRANSPORTE  ALUMNADO 

ENSINO POSTOBRIGATORIO

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao servizo do prezo público de bono de transporte 

alumnado ensino post-obrigatorio. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Con diferencia, respecto ao punto anterior, este servizo si que vai 

saír a concurso público. E vai saír, xa saíu, perdón, xa vai e xa está aprobado en Xunta de goberno e 

polo tanto van poder acceder a prestar este, si, foi a xunta de goberno Silvia.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A anterior ou vai na seguinte?

O Sr. Fírivda toma a palabra: Está firmado, eu firmeino na plataforma, si.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, eu creo que,

O Sr.  Tenente  Alcalde  toma a  palabra:  Non,  vai  nesta  semana,  perdón,  vai  nesta  semana, 

desculpa. Está redactado, está feito todo, está feito o prego e vai a Xunta de goberno da semana que 

ven. Efectivamente, si. Entón, vaise facer un proceso de negociado sen publicidade onde calquera 

empresa  de  transporte  da  .  un  proceso  aberto.  Un proceso  aberto  onde  calquera  empresa  de 

transporte de Ourense ou de Galicia que queira prestar este servizo vai poder prestalo. Porque isto 

xa non se trata  de concesións nin do Concello nin da Xunta.  O que sacamos a concurso é a 

prestación dun servizo que é o transporte do alumnado que reside en Barbadás e que estuda no IES 
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Ferro Couselo e na Universidade Laboral. Por que? Primeiro, porque no Concello de Barbadás 

aínda non temos centro de ensino secundario nin post-obrigatorio e polo tanto o alumnado de 

primaria do noso Concello ten como referencia o Ferro Couselo. E moito alumnado que opta por 

non estudar o bacharelato vai a Universidade Laboral a facer ciclos formativos. Como queda na 

mesma liña e moi próximos aos centros educativos, esta liña xa desde antes, xa desde o goberno 

anterior, estaba facendo este percorrido e chegaba ata Universidade Laboral. O que ven hoxe ao 

Pleno é a utilización do servizo por parte dos usuarios do Concello de Barbadás. Os requisitos son 

que estean censados en Barbadás e que estean matriculados no Ferro Couselo ou na Universidade 

Laboral. O importe é de 20 € cada mes, pero os carnés vanse a emitir por cada dous meses. É dicir, 

porque isto acordouse cos pais e coas  nais na reunión que houbo a inicio de ano, é dicir, os pais 

compraran un carné por 40 € que lles serve para usar polos seus fillos ou as súas fillas durante dous 

meses.  O prezo do servizo que vai  saír  a  concurso vai  ser de 130 euros cada  día mais IVE, 

multiplicado por  todos os días  escolares  laborais  que  hai  no curso,  que  son 171 días,  dá  un 

montante de dezaseis mil e pico euros ao ano, non máis, de 24.000 euros ao ano. E as familias 

digamos que participan pagando este carné que son 20 euros cada mes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Señora Fina 

ou señora Julia? Voceira ou voceiro do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Como dixen no punto anterior, vamos a ver, foi un servizo que puxo 

en marcha o Partido Popular, como ben dixo o señor Tenente alcalde, que realmente regula o que 

xa estabamos facendo. O que hai un proceso aberto de, para, non?, para o contrato. E o único, é que 

nós,  quedou no anterior Pleno, o que pasa é que non nos deu tempo aínda de pasalo por escrito, as 

preguntas  onde  os  pais  dese  servizo,  o  dixemos  no  anterior  Pleno,  se  recordan,  nas  últimas 

preguntas que fixemos, foi que queríamos un informe do anterior curso de que todo estivera ao cen 

por cen pagado, dos alumnos que utilizan este servizo, non? Porque cando houbo esa reunión que 

tiveron con vostede, algúns pais dicían que sabían de alumnos que non habían pagado ese autobús. 

Entón, o que vamos a pedir é un informe de que estea todo ao cen por cen. De feito comentábamos 

ese día de que había un caso especial, dunha nai, que, por un tema de enfermidade sabíamos que 

había comunicado de que o seu fillo non pagara, pero, que a intención era pagalo. E realmente, 

queremos ese informe para saber que todo está correcto. Vemos claramente, vemos ben que sexa 

cada dous meses para que non teñan que andar.. Vaise seguir levando dende a Casa de Cultura, 

non? Perdón, quixen dicir as oficinas e funme á Casa da Cultura. Ou sexa, alí como sempre e todo. 
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E nada máis. E en relación, aínda que vamos polo mesmo, en relación  ao punto anterior, dicía 

vostede que aportaba o Concello 140.000 euros, vale? Igual que aquí. A ver. Iso depende do que 

vostedes queiran aportar, que quede claro para todos os grupos. Iso é que o goberno aporta 140.000 

euros pero poderíamos bonificar máis se  en vez de meter para outras cousas que xa diremos 

posteriormente  se aplicaran aos bonos, tanto dos nenos como de… vale? E en canto ao instituto, 

creo que llo vou a deixar para despois, pero creo que agora son dous anos que levan aquí, seguimos 

igual. Hai unha nota de prensa enorme no periódico que o señor Alcalde dicía que custaba, dous 

millóns de euros poñer a disposición da Xunta os terreos. Mire, non son dous millóns de euros, 

vale? Pregúntelle aos técnicos. Que pasa? Que esaxeramos. Xa lle digo que é moi fácil estar dese 

lado agora, pero todo isto reivindicándoo anteriormente, que agora levan dous anos e seguimos 

igual. E que vostede sabe que se non fora pola denuncia que houbo ao anterior Alcalde e ao Tenente 

alcalde, igual iso estaba desenvolto e podíamos ter os terreos a disposición da Xunta. Nada máis.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra: Aquí tócanse todos os paus, claro. Claro que podemos adicar máis 

de 140.000 euros para bonobuses máis 16.000 euros para o bacharelato. Son 156.000 euros. Claro, 

podemos  adicar  300.000  euros  e  por  o  autobús  gratuíto.  Efectivamente,  iso  está  dentro  das 

responsabilidades do goberno, adicar os fondos para as cousas máis prioritarias, e eu creo que un 

Concello  destas  dimensións,  co  noso  orzamento  e  gastar  case  160.000  euros  en  bonificar  o 

transporte, de verdade, eu creo que é insostible. É insostible este gasto. Vostede di, o informe xa o 

faremos. O que sucede é que como o ano pasado, todos estes anos os carnés se vendían mes a mes, 

había nenos ou nenas que deixaban de usalo, por algunha circunstancia persoal ou familiar, porque 

os pais levaban os nenos en coche, porque ao mellor algún quedaba sen traballo e podía levar aos 

nenos en coche. Deixaban de comprar os bonobuses. Entón, os bonobuses, estaban os carnés, 

estaban alí nunha caixa e os pais cando ían a comprar o bonobús vían os carnés dos nenos que non 

os recollían en pensaban que era xente que non o usaba e que non os pagaba. Cando en realidade 

eran nenos que non compraban o bonobús, tiñan alí o carné feito porque facemos o carné dos dez 

meses facémolos  xuntos e os gardamos alí, para aforrar traballo ás funcionarias. E cando os pais 

vían alí na caixa os carnés sen vender, pensaban que era xente que usaba o transporte e que non 

compraba. E en realidade eran nenos que deixaron de usar o transporte, polo tanto non ían a retirar 

o seu carné. Tamén teño que dicir que eu non podo garantir que o cen por cen dos nenos pagasen o 

cen por cen dos carnés. Pode haber algunha familia morosa. Home, eu non son policía. Eu desde 
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logo non podo ir, o que si se fai todos os meses, todos os meses é un control exhaustivo, e isto 

tamén llo teño que agradecer ás traballadoras,  porque teñen absolutamente todo informatizado, 

número de carnés, nunhas táboas de excel, consumos, gastos, ingresos. Teñen todo e teñen tamén 

os carnés de bacharelato. E as persoas que non van a recoller o carné entre os dez primeiros días de 

cada mes se chama por teléfono a esa familia, e se lles di, “ten aquí o carné do seu fillo, pode pasar 

a recollelo, porque senón ten que deixar..”, e as veces hai nais ou pais que din “non este mes non o 

vamos comprar”, e entón o carné queda alí sen comprar. E outros ao mellor, por circunstancias 

económicas ou familiares,  tamén pode haber  algún  moroso.  Tamén ese  é  o  motivo  polo  que 

vendemos os carnés cada dous meses. O que pasaba en bacharelato é, que isto estaba feito para 

pagar dez meses ao ano, e en segundo de bacharelato, no mes de xuño non hai aulas, porque acaban 

as aulas en maio e van a preparar o selectivo que é a principios de xuño. Entón o que facían os pais 

de bacharelato, o mes de xuño non compraban o carné, loxicamente. Porque só teñen clases para 

preparar  as  aulas  de  bacharelato  e  eses  carnés  si  que  seguramente  non  se  cobrasen.  Como 

detectamos ese erro, este ano vendemos os carnés por dous meses porque quen queira ir en maio 

ten que pagar maio e xuño. Non sei se me explico.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Señor Ramón? Señora Fina ou señora Julia? 

Señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas pola explicación. O Partido Popular sabe perfectamente 

como funciona, que como dixemos antes, iniciamos ese servizo nós. Mire, vamos a ver, é que como 

me dirixo a el, eu espero, eu non teño ningún

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón noutras ocasións o que tiña que facer. Só lle estou facendo 

un comentario.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu falo, pero vai dirixido a el. Se quere contestarme.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por agora podemos atender a dúas cousas polo tanto prosiga.

A Sra. Vispo toma a palabra: Teño as miñas dúbidas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu dificultade non. Eu esquézome

A Sra. Vispo toma a palabra: Teño as miñas dúbidas, eh!, pero... A ver, bromas a parte. A ver, 

sinceramente, é unha obriga do Grupo de Goberno, neste caso vostede que está levando este tema, 

que  é  un  control  sobre  ese  servizo.  Ou sexa,  non me  diga  vostede  que  non controla  se  hai 

morosidade  ou  deixa  de  habela.  Entendo  que  poda  haber  unha  familia  morosa,  vale?  Ata  aí 

estamos.  Si  pedimos  un  informe  e  detectamos  que  hai  unha  familia  que  sexa  morosa  pois 
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loxicamente pediremos explicacións ao Grupo de Goberno, porque realmente, vostedes non me 

diga, non, non, é que eu non podo. Porque mire, cando nós iniciamos ese servizo, unha compañeira 

que está sentada aquí a miña dereita, nos pasamos cantidade de mañás nas paradas de autobús, e 

vostedes nos vían tamén. Controlábamos o servizo, controlábamos, porque estábamos, o levábamos 

desde a Casa de Cultura, estábamos alí, e controlábamos que todo estivera. Claro que había xente 

que non pagaba, e o que vostede di, hai que chamalos por teléfono, pero iso pasa en todos os 

ámbitos da vida e en todos os servizos públicos. Entón, non me diga que non o controla. Dígame 

que súa obrigación é controlalo. Vale? O acaba de dicir antes.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Rematou,  ou  dígolle  a  este  señor,  Tenente  alcalde  que  non 

interrompa

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non hai problema ningún. Hoxe creo que vai ser monográfico, 

ou sexa, entre nós, entón non hai ningún problema. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou? Entón ten a palabra o señor Tenente alcalde, un 

minuto. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non dixen que non controlara, é máis dixen as traballadoras 

funcionarias  controlan  absolutamente  todo,  teñen  todo  controladísimo.  Digo,  que  eu  non  son 

policía. Que si as traballadoras chaman a unha familia e lle din, ten o carné do seu fillo sen recoller, 

pase a recollelo, home eu de verdade, eu non podo ir á casa dunha persoa a esixirlle que me dea 20 

euros

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, non podemos, ou sexa, controlamos, facemos a chamada por 

teléfono, pedímoslle que pase a recoller o carné e si non pasan a recollelo pois transmitímoslle á 

empresa de transportes que pidan os carnés aos nenos e os que non levan carné, iso facémolo, que 

os que non levan carné que non os deixen subir. Eu si, iso facémolo nos dez primeiros días de cada 

mes. Fano elas, e xa digo, fan elas todo. Traballan todo. O contrario, son elas. Pois eu síntoo, non 

podo controlar máis de que iso, de que se teñan os carnés alí a disposición e que a xente pague.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sometemos este punto da orde do día a votación. Votos a favor da 

proposta? E que vota Ramón?, é certo.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

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

público do servizo de “Bono de transporte alumnado ensino postobrigatorio””
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3.  APROBACIÓN  INICIAL  DA  MODIFICAICÓN  DA  ORDENANZA  FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO 

DE AUGA POTABLE

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día. Aprobación inicial da 

modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa  por prestación do servizo de abastecemento 

de auga potable.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois isto ben a Pleno todos os meses de novembro de todos os anos 

porque hai que modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento de auga.  O 

seguinte punto é o mesmo pero para o servizo de vertido de augas residuais, porque nesta mesma 

ordenanza figura que hai que, a necesidade de manter actualizadas as tarifas, aplicando a variación 

do IPC de setembro dun ano a setembro doutro ano. Cando o IPC foi negativo tamén se aplicaba e 

o Concello, e os usuarios destes servizos do Concello de Barbadás, que son todos os veciños e as 

veciñas se vían bonificados. No ano 2009 e no ano 2012 o IPC foi negativo e se reduciu. O IPC de 

setembro do ano 2016 ao 17, subiu 1,8 e temos que subir o IPC nestas taxas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Nada que 

dicir? Tampouco nada que dicir? Señora Chelo, ou voceira ou voceiro do Partido Popular?

A Sra. Vispo toma a palabra: É que estaba buscando no Ipad. Eu creo que xa llo dixen o ano 

pasado porque ven todos os anos a subida do IPC. Creo que si collemos a acta do ano pasado, máis 

ou menos por estas datas lle dixen o mesmo. Mire, sigo dicindo que estar sentados do outro lado, os 

anteriores oito anos que estiveron sentados na oposición. Voulle ler o que dixo o señor Fírvida, 

sempre se abstiñan. Ou votaban en contra ou se abstiñan. Vale. Vamos a ver. Isto é unha subida. Ou 

sexa, que vamos a votar a favor porque realmente entendemos que é unha subida do IPC e que non 

ten maior. Pero mire, o señor Fírvida dicía, non imos facer ningunha debate sobre como se presta o 

servizo de abastecemento e saneamento de augas porque o temos moitas veces. “Aquí ven unha 

aplicación dunha taxa fiscal polo tanto non nos imos referir sobre a taxa fiscal. Só é un acordo ao 

que chegou o Concello de Barbadás cunha empresa privada cando,” perdón, “decidiron privatizar 

estes servizos que seguían actualizar os prezos respecto ao IPC. O grupo de goberno tal, tal, tal non 

compartimos esta  privatización,  tal,tal,tal.  Señor Valcárcel,  nós imos votar  en contra como xa 

fixemos o ano pasado e os anos anteriores” O recoñece e queda en acta. Por iso lle digo que cando 

se está dun lado vese o que hai. E si estamos doutro lado, durante oito anos non sabían que isto era 

unha subida do IPC, vale? Grazas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Fírvida.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Sabemos perfectamente o que é unha subida do IPC. Sabémolo 

perfectamente hai moitos anos. O que pasa que vostede le só a parte que lle interesa ler. Porque 

vostede di, o señor Fírvida dixo “isto é unha subida do IPC e entendemos que é unha taxa que 

obriga e tal e tal”, e polo tanto concordábamos. Pero despois di vostede “e fala da privatización e o 

señor Fírvida di, e tal e tal e tal” pero ese tal e tal non o le. E a cuestión é que este señor Fírvida 

como  todos  os  representantes  do  Bloque  Nacionalista  Galego  e  tamén  do  Partido  Socialista 

dicíamos que isto era consecuencia dunha privatización dun servizo municipal que había que ter 

prestado desde o ámbito público e que vostedes puxeron en mar privadas por vinte cinco anos, 

hipotecando 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela si pode.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Vostede si, pero os dous “manueles” non creo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai ser que tamén. Siga, siga.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Unha privatización dun servizo municipal que fixeron no Partido 

Popular, creo que no ano 2007 ou 2008, que privatizou un servizo público que se debía prestar 

desde o ámbito municipal, que puxeron en mans privadas para beneficio privado por vinte cinco 

anos e que despois ampliaron a corenta anos. Condicións que hoxe serían manifestamente ilegais, 

pola lexislación actual. Por isto deixárono vostedes moi ben atado e deixaron hipotecados non só a 

este  goberno municipal senón a todos os gobernos municipais que veñan detrás  nosa durante 

corenta anos. E aínda se gaban vostedes de facer esa privatización! Home!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón. Fina?. Non ten nada 

que dicir. Pois tócalle de novo a vostede.

A Sra. Vispo toma a palabra: Xa digo que ía ser monográfico. Vamos a ver, mire, eu doulle a 

volta á … Leo o que vostede dixo, non hai nada máis, non hai nada máis. Se quere doulle a acta 

porque a teño aquí  e sinceramente,  se  houbera algo  máis o houbera lido.  Eu cando teño que 

recoñecer  as  cousas,  o  Grupo  Popular  non  esconde.  Díxenlle  o  de  Piñor,  o  dos  bonos  e  o 

recoñecemos. Ou sexa,  é  que non nos costa  nada  recoñecer as cousas.  Vale? Agora de  todas 

maneiras grazas a deus que se deixou privatizado por corenta anos porque mire, vostedes todo o 

que están facendo ata agora, o Partido Popular tenlle que ir dando caminiño, pasiños, para que 

vostedes vaian vendo, vaian facendo contratos, vaian facendo, ía dicir unha burrada. Entón, mire, 

non nos dea leccións a nós. Vale?Así como contratan vostedes unha ETT para outras cousas, vale?, 
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ou…, voume calar, non vou seguir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Non, non. Se comparamos a contratación que fai o Concello de 

Barbadás, que estamos obrigados pola Lei facer contratacións para os servizos que prestamos que 

están Secretaría chea de traballo, levando adiante todos os pregos de contratos que temos que sacar, 

porque  son  obrigas  legais.  Se  comparamos  isto  coa  privatización  do  servizo  de  recollida 

saneamento da auga por corenta anos! a unha empresa privada, claro, entón este é o nivel.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señor Fírvida. Simplemente un comentario moi breve ao 

que vostede dixo señora Chelo. Este Concello, este goberno, está sacando contratacións a concurso 

público conforme á legalidade. E aquí, tanto a señora Secretaria como a señora Interventora, sábeno 

perfectamente. Dicir, que vostedes non. Non falo de anomalías nin de ilegalidades. Só digo que 

vostedes non os sacaron. Aí queda. Entón non nos veña a nós a dar exemplo nin leccións de nada 

en relación a ese tema.  Votos a favor?

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

“Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación 

do servizo de abastecemento de auga potable”.

4.  APROBACIÓN  INICIAL  DA  MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA  FISCAL 

REGULADORA  DA  TAXA  POR  PRESTACIÓN  DO  SERVIZO  DE  VERTIDOS  DE 

AUGAS RESIDUAIS DE CALQUERA CLASE 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Pasamos  a  un  punto  similar  que  é  a  aprobación  inicial  da 

modificación da ordenanza fiscal reguladora, neste caso de augas residuais de calquera clase. Ten a 

palabra o señor tenente alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Remítome ao anterior.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señor Ramón? Voceira de Democracia Orensana? Voceira de 

Democracia Orensana? Voceira de Democracia Orensana. Fina, pode intervir. Voceira ou voceiro 

do Partido Popular?

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, nós non somos quenes de dar leccións a ninguén, 

pero non me diga vostede, que vostedes estiveron, varias das persoas que están aquí, na oposición 

durante oito anos e vostedes non fixeron a labor que está facendo o Grupo Popular, fiscalizando 

todo o concello. E que se non houbo procedementos no seu momento, entendíamos que estábamos 
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dentro da legalidade, que quede moi claro. Se agora, non se está, é porque o Partido Popular abriu a 

porta. Que quede aí. E a min non me veña a dar vostede leccións. Eu tampouco llas dou a vostede.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Ten vostede  algo  que  dicir,  señora Fina?  A lexislación non 

cambiou. Soamente lle digo iso. Eu non estou falando de que actuaran legal ou ilegalmente. Non 

mencionei  esa  palabra  en  ningún momento.  En  ningún momento  o  dixen.  Só dixen  que  nós 

estábamos facendo as contratacións pertinentes. Nada máis. Non dixen nin que fora ilegal, nin 

legal. Digo que nós, si que actuamos coa legalidade. Coa estrita legalidade. Vostede mesma está 

recoñecendo  implicitamente  que  non  actuaron  correctamente,  pero  iso  díxoo  vostede. 

Implicitamente, dixen. Señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Cando me dea a segunda quenda dígollo. Xa está,  teño unha 

segunda quenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Voceira do Partido Popular,  digo,  de Democracia Ourensana. 

Voceira do Partido Popular. Señora Chelo, ten vostede a palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Demagoxia as xustas, eh! Tamén llo vou a dicir. Eu 

non dixen nada diso. Nada! Porque hai dous técnicos aquí, tanto Secretaría como Intervención, que 

estiveron cando eu, non podo falar dos anos anteriores, pero si dos que estivemos as persoas que 

repetíamos con vostedes, vale? E que estamos no Grupo de Goberno. En ningún momento, vale?, 

dixen iso. Vamos. En ningún momento! Eh! E nos dous anos que levan vostedes aquí gobernando, 

dígolle que a través dunha serie de, vamos a deixalo así, tamén, de preguntas que fixo o Partido 

Popular empezaron a cambiar todo este tema. Osexa, que non veña agora dicindo aquí que nós 

admitíamos a… Non! Eu en ningún momento o digo. Vale?

O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada, nós facemos os contratos que nos obriga a lexislación a facer 

para facer as contratación consonte ao que din as leis. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que non hai máis quendas de palabra. Votos a favor?

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

“Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación 

do servizo de vertidos de augas residuais de calquera clase.”

5.  APROBACIÓN  DO  PLAN  ECONÓMICO  FINANCEIRO  DO  CONCELLO  DE 

BARBADÁS PARA O PERÍODO 2017/2018
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O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Aprobación  do  plan  económico-financieiro  do  Concello  de 

Barbadás para o período 2017/2018.

O Sr. Fírvida toma a palabra: O plan o teñen vostedes aí. Recolle que o concello durante o ano 

16, si 16, non cumpriu estabilidade orzamentaria, regra de gasto. Foi explicado convenientemente 

pola señora Interventora nas comisións informativas. Non se recolle porque non é preciso ningunha 

medida especial para o curso que ven, e polo tanto, a información xa está dada.

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

Democracia Ourensana? Voceira? Partido Popular, voceiro ou voceira, ten o seu turno de palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Nas comisións informativas o Partido Popular xa preguntou á 

señora Interventora por que traía este plan económico. Entón nós queremos que quede en acta, eu 

se pode, imaxino que poderá intervir. Non? Non pode.

A Sra. Interventora toma a palabra: Si quere llo traio aquí, porque non podo intervir, pero ...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por escrito pode contestar.

A Sra.  Interventora  toma  a  palabra: No  debate  plantexose  algunha  cuestión  sobre  cuxa 

repercusión presupuestaria  poderán solicitar ao presidente o uso da palabra para ...

A Sra. Vispo toma a palabra: Se eu lle fago unha consulta, vostede me pode contestar.

A Sra. Interventora toma a palabra: Son eu a que lle ten que preguntar ao presidente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Lla fago eu ao Alcalde

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela ten a potestade. Non, non, non. Teño que dar a palabra ou é 

vostede a que... Non procede o debate aquí entre vostedes. Non procede o debate. Neste caso eu leo 

o que pon aquí.

A Sra. Vispo toma a palabra : Bueno, eu estou flipando.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  A emisión  de  informes,  ditámenes  e  propostas  de  materia 

económico  financeira  presupuestaria,  foran  solicitadas  pola  presidencia,  por  un  terzo  dos 

concelleiros ou deputados, cando se trate de materias para as que legalmente se esixa unha maioría 

especial, así como o ditamen sobre a procedencia de novos servizos ou reformas dos existentes, 

avaliación,  propostas, punto. Se no debate, no debate, se plantexa algunha cuestión sobre cuxas 

repercusións presupuestarias puidera dubidarse, poderá solicitar ao Presidente, o uso da palabra 

para asesorar á corporación. Se no debate, isto é o que pon, leo textualmente. Estamos co debate. 

Se no debate plantéxase algunha cuestión sobre cuxa repercusión presupuestaria, poderá solicitarse, 

poderá solicitar ao Presidente.
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O Sra. Interventora toma a palabra:  Poderá, poderá!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela pode solicitarmo a min. Refírese a vostede. Poderá ela.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, para que me quede claro. Perdón. Eu poderei preguntarlle a 

vostede e vostede se non me sabe contestar, me contestará ela, non? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela poderá solicitar a palabra para intervir.

A Sra. Vispo toma a palabra: E senón, non me contesta ninguén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela contéstalle por escrito si se presenta o escrito.

A Sra. Vispo toma a palabra: É así, non?, Eva. A ver, eu sinceramente, ou sexa, a ver, o Grupo 

Popular, creo  que os seis estamos de acordo, os cinco que estamos, perdón, en que isto conste en 

acta, porque nós vamos a facer…A ver, eu quero que conste en acta que nós pedimos a axuda, ou 

sexa, a ver, non é, da Interventora e que se nos contesta de que realmente o teremos que preguntar  

por escrito. O estou dicindo ben? É que non sei si. Vale?

A Sra. Interventora toma a palabra: Se quere…, non, para aclarar o texto. Si. Vostedes no seu 

momento  solicitaron  xa  que  funcións  tiña  a  Intervención no pleno.  Déuselles  un  informe da 

Deputación no que constaba que a Intervención non ten ningunha función no pleno. Vale? Ademais 

disto os temas que veñen a pleno están informados, levan un informe da Intervención. Era iso o que 

quería aclarar.

A Sra. Vispo toma a palabra : Vale. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode vostede intervir.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estaba na miña quenda de palabra. Claro, é que foi cando xurdiu o 

tema.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, cando queira.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Vamos a ver. Realmente o que está dicindo o meu compañeiro, 

vamos a ver, o plan económico financeiro, me imaxino que está firmado pola Interventora, vale? 

Entón, quen trae o plan económico financeiro, vale, non. Vamos a ver, como non podo falar, me 

contesta  o Alcalde.  Entón,  o  plan  económico financeiro eu vexo aquí  que  nolo presentan  de 

Intervención, entón eu todas as dúbidas que teña as dirixirei a vostede, e despois que me conteste 

ela ou que me conteste quen queira. Vamos a ver, non temos ningún problema. Agora, eu, o que si 

quero que conste en acta, que foi o que pasou na comisión informativa onde estábamos varias 

persoas, si me equivoco ou digo o que non é, que me corrixan. Pero, a través, por iso eu quería que 

quedase aclarado e non é ir contra Intervención, que quede claro, senón contra algo que xurdiu 
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durante oito anos de goberno que nos incumbe a nós. Eu dos outros o vou deixar ao marxe e o 

seguirei dicindo sempre. Podo falar do que eu vivín, non do de atrás. Poderei defendelo, pero falar 

do que vivín neste concello. Entón, que alguén me diga que o tema, vale?, me refiro a que, a ver, 

que había advertencias cando nós presentábamos os presupostos de ano a ano, vale? E que era un 

tema político que nós decidíamos se o gastábamos ou non. Nós temos varias actas, creo, as teño no 

Ipad e se queren as leo, pero estaríamos ata mañá aquí, onde se preguntou en varios plenos e en 

tanto Intervención como en Secretaría, porque nun non estaba Intervención, e se nos dixo que ata o 

2014 que foi cando nós, o Partido Popular se puido presentar co remanente unha serie de obras, que 

todos teñen no seu poder, que como  non entrou o Grupo Popular, se quedaron en nada, pero si que 

había un proxecto de obras para o remanente do 2014. Vale? Anteriormente, no 2012 e no 2013, 

consta nas actas e se fai falta se trae a referencias das actas, sigo dicindo que as teño aquí, se queren 

as leo que non teño ningún problema, o que dicía a oposición e o que dicía o señor Alcalde no seu  

momento, tanto Secretaría como Intervención, e era que non cumpríamos e que non podíamos 

utilizar ese remanente. Entón, o que quero que conste en acta e o preguntaremos por escrito, é que a 

señora Interventora se  retracte  de que  non era política nese momento,  senón de  que non nos 

deixaban utilizar ese remanente en ningún momento, porque non se cumpría a regra de gasto no 

2012 e no 2013. Vale?. Nós, de feito, moitos plenos, a oposición, nos preguntaba ou traía obras que 

ao  mellor  eran  axeitadas  para  facer  no  Concello,  pero  que  non  se  podían  facer  porque  non 

poderíamos utilizar ese remanente de tesourería. Entón, sinceramente, nesa comisión informativa o 

Partido Popular sentouse …a ver, aquí, eu creo que temos que ser imparciais, vale? os servizos 

técnicos. Entón, cando realmente hai informes de intervención, eh!, en anos anteriores que consta 

que non se podería utilizar, que alguén veña dicindo que era un tema político, non o vamos a 

admitir! E o vamos a pedir por escrito! Porque creo que isto ten que saír onde ten que saír. De todas 

maneiras gustaríame e vamos a pedir un informe das copias, non sei, aí, a ver, tampouco entendo 

moito  disto,  si  realmente  as  advertencias,  segundo  dixo  a  señora  Interventora  nas  comisións 

informativas, constan nalgún lado. Porque ela dixo que había unha serie de advertencias. Mire, 

eu ...

O  Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva tres minutos e xa antes falou bastante tempo. 

Ten un marxe de manobra para falar bastante extenso. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Nada, nada, xa acabo. Vamos a pedir iso, se podemos pedilo, 

porque xa vendo o que estamos vendo e que conste en acta, ou sexa que, aquí dentro de pouco 
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somos todos mudos e non falamos, soamente polo que estou vendo o Partido Popular, pois que 

quere que lle diga? Grazas.

O  Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señora Chelo. Ten a palabra o señor Tenente 

Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu antes de nada recomendaría á señora, recomendaríalle á señora 

Chelo que lea as cousas que veñen a Pleno, e despois que lea todas esas actas dos anos anteriores. 

Se vostede lese iso con atención, daríase conta que este informe está perfectamente redactado polo 

servizo de Intervención, e explica todo absolutamente. Explica perfectamente que si se incumpre 

estabilidade ou regra de gasto, non se pode usar o remanente, que é o que pasou por exemplo neste 

ano 2017. Non puidemos usar o remanente porque no ano 16 incumprimos estabilidade e regra de 

gasto.  Que sucede? Este ano temos o presuposto moi equilibrado, temos o gasto controlado e 

grazas a que o ano pasado se usou unha parte de remanente, para o ano 2018, este ano 2017, vamos 

a cumprir estabilidade e regra de gasto, e no ano 2018, se nos pode chegar a permitir que usemos o 

remanente. Iso é o que pon este informe. Si vostedes no ano 13 e 14 non cumprían estabilidade e 

regra de gasto, vostede lea esas actas, ás que fai referencia, por favor!, leas ben e estúdeas ben! 

Claro, é que ven aquí a dicir que non llo deixaron usar, porque no 13 e no 14 non cumprían. E no 

14 eu acórdome que veu a Pleno unhas obras para usar o remanente que había 800.000 euros para  

as curvas das Escorregas, iso significaba que no ano 2015 si que cumprían, como nos vai pasar a 

nós no 18. Eu, o que si teño que dicir agora é, primeiro, hai unha cousa clara, un Pleno, un Pleno 

dun Concello é, un Pleno dun Concello é un foro de debate político. Eh! Non é a Santa Inquisición. 

É un foro de debate político, polo tanto, os servizos técnicos desta casa, están obrigados a emitir 

informes, a vir a xuntas informativas e explicar como se explicou por parte da Interventora, en 

comisión informativa, con pelos e sinais todo o que figuraba neste informe.  E se lle puido facer 

todas as preguntas porque contestou a todo. O que non podemos é expor publicamente e querer 

converter nun debate político o que son uns informes técnicos. Se vostedes non saben ler un 

informe técnico busquen asesoramento. Busquen quen os axude. Se vostedes non saben interpretar 

este informe, búsqueno. E senón, fagan preguntas por escrito e a señora Interventora, a señora 

Secretaria, quen considere, se lle contestará por escrito.  Pero o que non podemos é traer aquí a 

debater ás traballadoras para dar satisfacción ao Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Creo que non hai máis quendas de palabra. Penso. 

Estamos no primeiro aínda? Señor Ramón? Señora Fina.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C



CONCELLO DE BARBADÁS

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Só aclarar que non interveño neste debate porque eu, o 

outro día nas comisións informativas, creo que foi explicado, ben  explicado, preguntouse o que 

quixo, respondéronos as cuestións. Entón tampouco imos debater por debater. Eu falo por min, por 

min e pola miña compañeira. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Señor Tenente Alcalde,  grazas  a deus temos asesores,  se non 

entendemos algo  preguntámolo.  O que  si,  eu  soamente  dixen  unha cousa,  eu non dixen  que 

vostedes isto non estea correctamente feito, vale? Ou sexa, quero que quede claro que nós este 

estudo económico-financeiro, eu non vou entrar se está ben ou mal. Entendo que debe estar ben 

porque me teño que fiar dela, loxicamente, vale? Entón, eu non estou pondo en dúbida este estudo 

económico-financieiro do Concello. O que estou pondo en dúbida é o que unha persoa, vale? que 

fai as labores neste caso de Intervención, dixo nunha comisión informativa, e que, sinceramente, 

estábamos todos alí, non poña cara de extrañado. Eu soamente vou a iso, por iso quería que me 

contestara e que figurase en acta,  vale? Eu sei perfectamente cando se cumpre, cando non se 

cumpre, e senón o pregunto como o preguntei nesa comisión informativa, e sabemos cando se pode 

utilizar o remanente de tesourería, e senón llo preguntamos a ela que ten que darnos a información. 

A ver, iso é así. Entón, non veña dicindo que non entendemos, si que entendemos perfectamente o 

que estamos lendo, eh! O que si queremos é que conste en acta iso de que ela, pois, que realmente 

teñamos que preguntarlle por escrito, non sabemos si é certo ou non, porque eu non son xurídica e 

non sei si efectivamente é así. Pero o saberemos, non teremos ningún problema. Se hai un informe 

acatamos  ese  informe,  que  non  temos  ningún  problema.  O  preguntaremos  por  escrito  como 

facemos todo. Agora, sabemos perfectamente o que é isto. Vale? e que vostedes poden, hai que 

facer un estudo económico-financeiro porque non se cumpriu anteriormente. Xa está. Pero nos 

pasou no 2013 e no 2014, e queremos que quede constancia dese tema. Que vostedes o trouxeron 

moitas veces aquí como oposición. A ver! É que, o único que vamos era ese motivo, que nos doeu 

un montón porque foron 28 anos de goberno do Partido Popular, vale? que vostedes colleron este 

concello cos 900.000 euros que vostede dicía que nós deixamos presupostados para unhas obras 

que podíamos utilizar no 2015, pero que non se puideron executar porque xa non entramos o 

Partido Popular a gobernar. Enténdeme? Pero mire, é que é así. Entón, vostedes colleron 900.000 

euros, aí está, vale? Direillo nas modificacións de crédito que trae vostede despois. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Vostede ten. Algunha intervención máis? Votación. 
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Votos a favor?  Todos os Grupos menos o PP. Abstencións? PP

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado polo PSdeG-PSOE, BNG, Democracia 

Ourensana e  Grupo Mixto  e  as  abstencións do  PP o seguinte  acordo:  “Aprobación do Plan 

económico financeiro do Concello de Barbadás para o período 2017/2018”

6- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA 16/2017

O Sr. Alcalde toma a palabra: Modificación de crédito por transferencia 16/2017. Ten a palabra o 

señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. A transferencia de crédito ven determinada por unhas partidas 

que van quedar, observamos, que os orzamentos se realizan en decembro dun ano, para executarse 

durante un ano natural seguinte, no seguintes doce meses, e a realidade ao longo de doce meses é 

variable  e  cambiante.  Por  exemplo,  a  inicios  de  ano  tiñamos  orzamentado  partidas  para  o 

sostemento do antigo centro de saúde porque non sabíamos cando entraría en funcionamento o 

novo centro  de  saúde.  E  polo  tanto,  polo  principio  de  prudencia,  decidimos orzamentar  esas 

partidas para todo o ano. Observamos ao longo do ano  que como o centro se inaugurou en marzo, 

e os contratos de aluguer se deixaron de pagar, un en marzo e outro en xuño, hai un aforro nas 

partidas derivadas do anterior centro de saúde que son de 15.000 euros derivado de hospitais tal,  

que son alugueres de edificios, que é o aluguer do anterior centro de saúde, 15.000 euros. 1.000 

euros de mobiliario e enseres que non fixo falta utilizar. 1.000 euros tamén de reparacións no centro 

de saúde que non fixo falta utilizar. E 2.000 euros de enerxía eléctrica tamén que aforramos porque 

se pechou. Se devolveu ese baixo. Entón, adícase este diñeiro para outras partidas orzamentarias 

que ao longo do ano observamos que son insuficientes para cumprir ata o mes de decembro. 

Adícanse  3.000  euros  para  participación  cidadá,  para  reparacións  diversas  en  centros  de 

participación cidadá, da área de participación cidadá. 3.000 euros para enerxía eléctrica tamén, 

deses locais de participación cidadá. 2.300 euros para investimentos varios, como son varandas, 

espellos, pinturas, en fin, diferentes melloras que hai que realizar neses centros. E 10.700 euros 

para alimentos para o banco de alimentos do servizo de asistencia social do Concello de Barbadás.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Simplemente preguntar no tema da enerxía eléctrica a que se refire, 

ao  consumo normal,  ou  a  cambios  no..,  ou  sexa,  novos puntos  de  luz,  ou…E logo  que  me 

expliquen a onde van ir a parar esas reparacións e os investimentos novos, se pode ser.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Ourensana.

A Sra. Varelas toma a palabra: Neste punto, para o banco de alimentos, estamos moi moi de 

acordo. De feito Democracia Ourensana presentou hai uns meses unha moción relativa ao banco de 

alimentos para, alimentos para bebés, e o cal nos satisfacer ver que vai destinado 10.700 euros para 

esta partida. En canto a investimentos de aquí participación cidadá e outros investimentos novos, si, 

gustaríame que se especificara un pouco este punto, a que se refire porque é moi xenérico. E o da 

enerxía eléctrica, que se supón? A instalacións ou a consumos? Tamén. Basicamente eses dous 

puntos quero que se me aclaren. 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: Aínda non o temos por escrito. O Partido Popular no último Pleno, 

cónstalle,  o  que  pasa  que  aínda  non o podemos verificar,  de  que  nesta  partida  de,  tanto  dos 

hospitais, tanto de alugueres no antigo centro de saúde, houbéramos tido máis diñeiro, creo, se non 

houbera, creo que unha denuncia polo medio do antigo propietario, non? Non houbo denuncia?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois, despois por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, mo pode aclarar. A ver, eu, por iso que non teño a ver…, non 

o teño verificado, vale? Téñoo de palabra. Imaxínome que esa persoa non mente, non? Entón pois 

queríamos que no lo verificase e realmente se hai un proceso xudicial, o que custou ese proceso 

xudicial, ou sexa, se houbo unha denuncia por parte do antigo propietario. E despois, que tamén 

nos aclare o de participación cidadá. Nós queremos saber para onde van. Estamos totalmente de 

acordo, o Grupo Popular, en asistencia social, vale? que se meta aí o diñeiro, pero queremos saber 

onde van a estar os outros que son 8.300 euros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. Señor Tenente Alcalde, ten a palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Por empezar polo do final. Cando tivemos coñecemento, porque 

non o podíamos facer antes como digo, polo principio de prudencia. Ata que a nós o Sergas non nos 

comunica cal é a data de inauguración do novo centro de saúde e da posta en marcha do mesmo, 

como comprenderán, nós non podíamos notificarlle aos propietarios dos baixos do antigo centro de 

saúde, que vamos abandonar eses baixos. Imaxínase vostede que pasase como pasa en Ourense, 

onde goberna o Partido Popular, que ven o Sergas, a Xunta de Galicia, o Conselleiro, o Presidente 

da Xunta a inaugurar un centro de saúde do Couto, e se inaugura dous anos e medio despois. Por 

exemplo. Si, si. Si, si, en Ourense. Dous anos e medio despois. Sabe por que? Porque o concello de 
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Ourense non pagou a urbanización, cousa que si fixo o Concello de Barbadás. O Concello de 

Ourense negábase. Entón inaugurouse, ou vaise inaugurar que está sen abrir, dous anos e medio 

despois da inauguración da Xunta de Galicia. Imaxínense vostedes na oposición dicíndonos a nós 

que pechamos o centro de saúde da Avenida de Celanova, sen abrir o de arriba, da rúa das Burgas.  

E os veciños sen centro de saúde. Home! Por favor! Polo tanto, como facemos as cousas con 

seriedade, verdade?, unha vez que, si, si!, unha vez que tivemos notificación do Sergas, de cal era 

día que se inauguraba o centro de saúde, inmediatamente notificamos aos propietarios do baixo do 

centro de  saúde antigo.  Mandámoslle  unha carta  certificada  onde lle  dicimos,  dentro  de,  este 

Concello non vai seguir tendo necesidade de contar co seu baixo, pode vostede vir a recoller as 

chaves porque o vamos a devolver. Resulta estudando os contratos, temos que cumprir os contratos. 

E os contratos que deixaron vostedes firmados, que deixou firmado o anterior alcalde, nun deles 

poñía que tiñamos que avisar con dous meses de antelación co cal tivemos que pagar dous meses 

máis de aluguer. E o outro contrato poñía que finalizaba, poñía que finalizaba no mes de xuño cada 

ano e era prorrogable ano a ano. Polo tanto tivemos que pagar o aluguer ata o mes de xuño. Que 

sucedeu? O señor que ten alugado esa parte do garaxe do baixo, que  era un garaxe, do baixo do 

mes de xuño, nos reclama o pago do aluguer dese baixo ata  o mes de xuño. Nos fixo unha 

reclamación a través dun avogado, que me chamaron por teléfono, e nós dixémoslle que si, que o 

vamos a pagar. Non hai ningún proceso xudicial!. Non sei como saca vostede esas invencións. Non 

o hai! Non hai ningún proceso xudicial aberto en contra do Concello de Barbadás porque se parou 

inmediatamente cando eu falei con esa avogada e lle dixen, si, o contrato pon que temos que pagar 

e  o  Concello  de  Barbadás  cumpre.  Imos pagar.  Non hai  ningunha outra  explicación.  Enerxía 

eléctrica Ramón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Brevemente.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, moi rápido. O diñeiro que se aforra é do antigo centro de saúde. 

Vale? enerxía eléctrica, dous meses que non usamos, aforramos ese diñeiro. E adícase, enerxía 

eléctrica, adícase para locais sociais de participación cidadá, que gastan máis luz da que estaba 

orzamentada a inicio de ano e temos que meter nesas partidas 3.000 euros máis para pagar a luz 

deses locais sociais. Vese que teñen moito uso e moito consumo. Reparacións? As reparacións son 

de varios provedores que se queren vostedes as facturas pode aportalas o servizo determinado. Eu 

aquí non teño as facturas, teño o nome dos acredores pero non teño as facturas. Son determinadas 

cousas, reparacións que se fan de melloras neses centros. Avarías, melloras, estropicios… cousas 
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que suceden coma en calquera casa. Este concello ten varios locais sociais e hai que estar sempre 

ao día. Sarín o podería explicar moitísimo mellor ca min, porque ten todo na cabeza. Pero poden 

pedirlle as facturas a Sarín que llas dá. Estou seguro. Investimentos, tamén porque mo dixo Sarín, 

son: varandas para os centros de saúde, espellos, pinturas de varandas, e obras de melloras neses 

centros de saúde. Que eu tamén estou seguro que se llo piden a Sarín por escrito llo pasará. Perdón, 

en centros sociais de participación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que non hai máis quendas de palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si, eu só estiven un.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina? Nada. Señora Chelo?

A Sra. Vispo toma a palabra: Mire, eu non o teño por escrito, xa llo dixen, por iso pregunto. Vale? 

Eu non dixen, que ía, se non podía certificalo, pero non podo certificalo, por iso lle preguntei a 

vostede. Pero mire, vamos a ver. Eu polo que estou vendo, control cero, neste Concello. Vostedes 

teñen  que  anticiparse,  ou  sexa  coller  un  contrato,  si  di  a  Xunta  que  vai  abrir,  ou  sexa  telo 

controlado, vale? A min non me veña vostede co mesmo, é que non sei como está isto. Non. Vamos 

a ver. O control é por parte do goberno. Vamos a ver. Eu si quero controlar a miña casa terei que 

saber cando me vai vir o recibo da luz, ou o recibo do gas. Pois isto é igual. Cando vostede sabe, ou 

o do teléfono, como di Manuel. A ver, vostede sabe que no mes, con dous meses hai que anticiparse 

a comunicarlle ao propietario do baixo, automaticamente, se vostede sabe que a Xunta lle vai dar 

apertura a ese novo centro, pois terá que notificarllo e dicirlle, mire, vamos a anticiparnos. Ou sexa, 

non me diga  vostede,  é  que  non sabíamos,  vamos para  aquí,  vamos para  alá.  Vamos  a  ver, 

sinceramente, a min o que me dixeron do centro de saúde vello, é que non é ese o problema, vale? 

senón que hai unha parede polo medio que había que tirar e non se tirou. Entón, non o sei, e por iso 

o deixo aí e vou verificalo, vale? Vou a verificalo. Entón, o dixemos no anterior Pleno, se pasará  

por escrito, e o que teña que ser o dirán vostedes. Eu, o deixo aí. Pero sinceramente, sigo insistindo, 

a anticipación, vale? Non hai un control. E iso é por parte de vostede! Pero  é normal, porque ao 

non ter dedicación, aquí non hai ninguén. Entende? Entón a única persoa, as únicas persoas que 

están non levan ese tema. Iso depende de vostede o control deses temas. E o ten claro. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu, sinto moito que isto é un diálogo de besugos. Non vaga a pena 

seguir falando.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non me chame besugo.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non home, por Deus. Por favor, diálogo.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: É unha frase coloquial e feita.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Chelo, por favor. Dá igual.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estase chamando así mesmo, a el mesmo, besugo. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: É unha frase feita, un diálogo, por deus. A ver, é que é imposible. 

Vou intentar explicalo para que se entenda dunha vez. Repito. Non houbo improvisación ningunha. 

O que sucede é que nós, non podemos solicitar a finalización de un contrato de aluguer ata que 

temos coñecemento de cando se abre o novo centro de saúde. Inmediatamente, cando tivemos 

coñecemento  por  parte  do  Sergas,  de  que  se  abría  o  novo centro  de  saúde,  comunicamos  a 

finalización  do  contrato  de  aluguer.  Nin  antes,  nin  despois.  Nin  houbo  demora,  nin  houbo 

improvisación. E o que non podemos facer, señora Chelo, é prever que se vai abrir o centro de 

saúde, e con dous meses de antelación solicitar que vamos a devolver o baixo de aluguer, polo que 

dixen antes, porque podía suceder que non se abrise o centro de saúde, pois por exemplo, unha, 

unha, unha obra mal feita, e que houbera que facer unha obra mellor, unha instalación eléctrica, un 

saneamento de augas, cousas que pasan nos edificios públicos de todos os lugares e que atrasase a 

apertura do novo centro de saúde tres meses. Que en lugar de abrirse en marzo se abrise en xuño. 

Que sucedería? Estaríamos sen centro de saúde en Barbadás tres meses. Pero vostedes imaxínanse 

ao Partido Popular nesa situación?. O que nos estarían chamando? Entón non houbo demora nin 

improvisación. Fixémolo xusto no momento en que había que facelo, e cumprimos os contratos 

escrupulosamente. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor? Abstencións?

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto, e a abstención do PP: “Modificación de crédito por 

transferencia 16/2017”

7. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 17/2017

O Sr. Alcalde toma a palabra: Transferencia de crédito 17/2017. Ten a palabra o señor Tenente 

Alcalde. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Esta partida é unha baixa de 7.720 euros que 

ven de hospitais, centros asistenciais e centros, centros de saúde, limpeza. Exactamente, o mesmo 

que no punto anterior. Diñeiro que se aforra de limpeza no centro de saúde anterior. E este diñeiro 

adícase á mesma partida,  a limpeza,  porque se incrementas as horas de limpeza en diferentes 
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servizos. En fomento de emprego, no CET, en administración xeral de educación, nos servizos 

complementarios de educación e en participación veciñal,  en locais sociais.  Tamén na mesma 

partida, sempre, que é partidas de limpeza. É dicir, o que aforramos en limpeza no centro de saúde, 

adícase a limpeza noutros edificios públicos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nós queremos que se nos explique por que non estaba previsto o 

gasto xa de limpeza destes edificios públicos, ou si polo visto, que haxa que investir máis diñeiro 

en limpeza, quere vostede dicir que non está ben cuberto o servizo, ou que o servizo non era para 

limpar todo, todos eses locais completamente, e agora adícanse estas partidas para complementar 

esa limpeza? Queremos que nos explique iso. Se é unha falta de previsión a limpeza deses locais? 

Ou é que o contrato de limpeza que hai deses locais non abrangue unha limpeza completa? Entón 

agora adícanse estas partidas para realizar outras limpezas a maiores. Queremos que nos explique 

iso.

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

A Sra. Varelas toma a palabra:  A nosa pregunta é a seguinte. Este diñeiro que se aforra en 

limpeza,  vaise  mandar  a  limpeza  doutras  instalacións,  vale.  A pregunta  é  a  seguinte,  nestas 

instalacións quero supoñer que se estaba limpando, obviamente. Entón, supoño que cando facedes 

os presupostos anuais se ten previsto canto vai levar de limpeza cada local. Non sei. Ou se estaba 

facendo mal e agora se quere facer máis horas como dixo aquí o señor Ramón, ou algo pasa, 

porque non é que teñamos unha instalación nova e haxa que limpala. Son instalacións coas que 

contábamos que se supoñen que xa estaban limpas, ou que se estaban limpando, entón, porque este 

aumento de gasto? A que se debe?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Voceiro ou voceira do Partido Popular, está na súa quenda de 

palabra. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Hai unha falta de previsión total. Os que non estiveron 

aquí  en anos anteriores,  durante  oito  anos,  o  Partido  Socialista  e  o  Bloque Nacionalista,  nos 

achacaban cando traíamos modificacións de crédito, vale?, que o facíamos mal, vale. Agora vese 

que cando realmente quedan partidas que se teñen que utilizar o diñeiro sobrante para metelo 

noutras onde a imprevisión, vale? hai que cubrilo, é o que pasa nesas modificacións de crédito. Por 

iso digo que estar do outro lado e controlar o que se di, é efectivamente, unha cura de humildade  

como di Manuel, vale? A ver, nós vamos a votar en contra e vou a explicar o sentido do voto en  
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contra desta modificación  de crédito. Vostedes saben que o Partido Popular presentou unha serie de 

escritos polo servizo de limpeza, que logo houbo unha modificación, vale? en varios locais, houbo 

unha modificación coa empresa de limpezas. Nós o vamos a deixar aí porque vamos a votar en 

contra porque non sabemos si é para cubrir parte dese diñeiro que a empresa perdeu cando tivo que 

devolver unha serie de diñeiro, vale?, porque esas obras, esas limpezas que se fixeron en centros e 

que o Partido Popular demostrou no seu momento que non se fixeran e a empresa, o Concello tivo 

que pedirlles a devolución a esa empresa do diñeiro, vale? e si se devolveu. Esa empresa tivo, de 

feito, os denunciou ao Concello

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está archivado, para hablar en castellano. Por si non o sabía.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, déixeme terminar, vale? todos sabemos o que pasou, 

que sexa demostrable ou non? Non o sabemos e o vou deixar aí, vale? Todos sabemos o que pasou, 

incluso persoas que están aquí sentadas, porque nós vivímolo en primeira persoa cando chegou a 

persoa da empresa da limpeza, e estábamos varios de nós aquí, dicindo que viña a cambiar varias 

facturas por orden de alguén, vale? E o temos presentado así. Entón, iso, nós vamos a votar en 

contra deste punto porque nos queda a dúbida de si é para arranxar “entuertos2 anteriores. O vamos 

dicir así, vale? O vamos deixar aí. Durante, é unha falta de previsión, é unha falta de previsión o 

que vostedes fan. A oposición díxollo, vale? Vostedes que pasa? Que non sabían que estes locais se 

limpaban? Ou sexa, que é unha partida de 7.000 euros e que estamos no mes de novembro. Son 

7.000 euros ao mes. A min dime que faltan 1.000 ou faltan 500, pero 7.000 euros é unha falta de 

previsión como fan vostedes nos orzamentos, vale? Agora é fácil dicilo dende este lado pero o 

fixeron vostedes  moito en oito anos. Pero tamén lle quero dicir que durante oito anos, vinte e oito 

anos de goberno, vou para atrás só houbo dous reparos neste Concello, vale? e agora mesmo o que 

vostedes teñen ata é un reparo xeral, vale? por todo. Entón con iso creo que digo moito. E o da 

limpeza? Demostrable ou non? Queda aí. Pero todos sabemos o que pasou aquí. Grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Vostede semente dúbidas a ver se algún día recolle algo, que é ao 

que se adica.  Deixar  así  sobre,  no, insinuar cuestións sen demostrar absolutamente nada.  Sen 

demostrar absolutamente nada.  Traer aquí suposicións. En fin, siga,  siga así.  Siga sementando 

dúbidas a ver se algún día é capaz de atopar algo que nos leve a todos a non sei onde. Mire 7.720 

euros nun ano natural, coa cantidade de edificios que ten este Concello. Modificacións de crédito 

fanse en todos os concellos do mundo e en todas as administracións do mundo, porque é imposible 
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saber en novembro do ano 2016, cal vai ser exactamente cada euro que se vai gastar en enerxía 

eléctrica, en reparacións, en melloras, en infraestruturas, en limpeza. É imposible. Claro que hai 

erros.  Hai  erros de  previsión porque é  imposible  ter  todo absolutamente todo controlado.  Na 

Deputación de  Ourense,  na Deputación de  Ourense,  aquí  temos unha deputada  provincial  do 

Partido Popular, as modificacións de crédito son de 25 millóns de euros. No concello de Ourense 

hai pouco foi unha de 10 millóns de euros. Millóns de euros! Que supón ás veces o 30 e o 40% do 

orzamento ordinario. Nós traemos modificacións de 7.720 euros. Mire, para que van? Pois é, unha 

parte  é  para  limpeza  do  museo,  que  non  estaba  contemplada  no  contrato  inicial,  porque  se 

inaugurou este ano e non facía falta, e se limpaba, limpaba unha señora, e agora vaino limpar a 

empresa.  Polo  tanto  vou  incrementar  esa  carga  horaria  no  contrato  de  limpeza  coa  empresa 

concesionaria. E o resto das partidas que figuran aí, que son para servizos complementarios de 

educación, para participación veciñal e administración xeral, é por incremento de horas. Non é 

como di a señora Chelo que esteamos aquí compensando economicamente non sei a quen por non 

sei que cuestión. Non! Non! Cando se di algo hai que demostralo. O que non se pode vir aquí é a 

dicir,  a  deixar  as  cousas  así  no  aire  como culpándonos e  aínda  non sabemos de  que.  Entón 

demóstreo, demóstreo! E senón, o xulgado estalle alí no Progreso, agora está máis atrás. E vaia alí. 

Teno na súa man. Entón, nós o que facemos é visto que había un aforro nas horas de limpeza do 

anterior centro de saúde, incrementamos as horas de limpeza noutros edificios públicos.  Máis 

horas de limpeza que compensan o aforro que conseguimos noutro edificio público.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, conforme saímos convencidos da anterior modificación de 

crédito, nesta non nos convence. E non fago suposicións que fan outros partidos, pero, vostedes o 

da limpeza tiña que estar máis que previsto porque se fixo o ano pasado, estaba perfectamente. Isto 

non é unhas reparacións que se estragaron unhas cantas cousas nun local de participación veciñal e 

outras historias. Como non nos convenceu parece que vostede cando responde responde porque sae 

enfadado e respóndelle á señora Chelo polas súas liortas políticas,  e eu pregunteille  a que ía 

adicado isto e intentei que nos convencera para votar a favor. Pero como non nos convenceu non 

imos a votar a favor. Vostedes radican nisto, non sei por que motivo porque non nolo explicou. 

Simplemente lle contesta ao Partido Popular porque lanzou aí unha suposición, pero non nos está 

contestando efectivamente pois é que no..necesítase limpar máis metros cadrados, máis horas non 

sei, é o que está dicindo vostede que coas horas que están facendo, que están dicindo vostedes que 
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coas horas que están facendo non quedan limpos os locais.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas. Porque teñen máis horas de limpeza, límpase máis.

O Sr. Padrón toma a palabra: Entón, o que están limpando, entón non se está, ou sexa, non chega 

co que se está limpando. Digo eu que entón non chega co que se está limpando. Agora mesmo o 

que se está limpando necesítase limpar máis, diga iso. Me entende? Vostede, se di que dá máis 

horas, ou sexa que necesita limpar máis, entón quere dicir que non se está limpando, non se estaba 

limpando todo agora mesmo. Entón, xa digo como nos quedan dúbidas e parece que non ten 

interese en deixalas claras, pois non podemos votar a favor ao contrario da anterior modificación de 

crédito que si votamos a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Ourensana.

A Sra. Varelas toma a palabra:  O que nós entendemos é que, máis horas de limpeza. Cando se 

limpan unhas oficinas ou se limpa un local, ou se limpa ou non se limpa. Ou fai unha, pois vale 

equis diñeiro ao ano, pois ter as instalacións limpas, e non porque nos sobre diñeiro doutras partidas 

vamos a ampliar horas para que nos limpen máis. Entón hai unha conclusión, non se limpaba ben. 

É que non cabe outra forma. Porque o que non vamos, si se limpara ben, non vamos gastar diñeiro 

limpando sobre limpo. É que non hai forma humana. Entón, sinceramente, eu, tedes que perdoar 

pero eu aquí non o vexo. Non o vexo porque, ou ben, non estaba limpo, ou ben queredes limpar 

sobre limpo. O cal, as dúas cousas, as dúas opcións non me son válidas. A min si me dicides, 

abriuse  unhas  novas  oficinas,  a  medios  de  ano  e  non tiñamos presupostado  ese  diñeiro  para 

limpalas, vale, pois vale, pois hai que limpalas. Pero é que non hai nada diso. É mandar limpar en 

sitios que en teoría tiñan que estar limpos. O cal me parece triste que se agora queredes mandar 

limpar é que non se estaba facendo ben. Entón, sinceramente calquera das dúas a ou b, é mala  

posición.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Mire, señor Tenente Alcalde, vostede sempre pon cortinas de fume 

cando non, cando realmente ve que hai un problema. Vale? O puxo antes co centro de saúde de 

Ourense. A nós que nos importa o centro de saúde de Ourense? Vale? Agora, nos pon á Deputación, 

vostede  cando  ten  un  problema  mete  á  Deputación  polo  medio.  A Deputación  fai  as  súas 

modificacións de crédito e se miran alí. Aquí estamos no Concello de Barbadás cando vostedes me 

din, que estamos no concello, que eu aquí estou como concelleira do Partido Popular. Vale? Mire. 

Non sei a quen quere convencer con este tema? Eu sei cal é a débeda que ten esa empresa co 
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Concello de Barbadás, que ademais o reclamou e todos podemos preguntarlle, vale? Non me diga 

agora que 7.000 euros, a dous meses de finalizar o ano lle dá para aumentar horas. Iso non o cre 

ninguén. Vale? Ninguén. Vale  señor Tenente Alcalde? Mire,  eu non podo demostralo,  vale? o 

Partido Popular non pode demostralo. Vivímolo en persoa e o sigo dicindo, e eu non digo porque 

cando non se pode demostrar unha cousa, non se pode demostrar. E a sorte que ten, vale?, de que 

non se poda demostrar. Vale? Entón, non intente convencernos de 7.000 euros,  para horas, e para 

un aumento de horas. Porque mire, cando vostedes fixeron o contrato co servizo de limpeza, vale? 

coa empresa de limpeza, iso é pechado. Vale? Que eu saiba. Entón, non entendo a que ven intentar 

convencer á oposición disto. Xa lle dixen que vamos votar en contra porque as dúbidas do Partido 

Popular quedan aí, e eu, vale? cando non podemos demostrar digo dúbidas, non digo, nin digo, non 

lles estou pondo algo no peito. Non. Vale? Dicimos que é unha dúbida e xa está. Sabemos cal é a 

débeda que ten a empresa con vostedes? Si. E que tivo un prexuízo económico? Si. O demais, o  

deixamos aí. Moitas grazas.

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas,  señora Chelo.  Ten a palabra o señor Tenente 

Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas. Si, Fina, quero aclarar unha cousa que ao mellor 

antes me expliquei mal. O incremento das horas non é para limpar onde antes se limpaba e se 

limpan máis horas ou que estivera mal limpo, e que agora se limpe mellor e se incremente as horas. 

É para limpar cousas que antes non se limpaban. Son horas que se redistribuíron nos centros, nos 

locais sociais. Antes os locais sociais do concello, limpaban as propias asociacións, e agora, os 

limpa a empresa, polo tanto a limpeza de todos eses locais sociais é o que incrementa as horas. Non 

son horas que se incrementaran en edificios que xa se limpaban antes e como dicía vostede, que ten 

razón, sería incongruente que antes, ou antes estaba sucio, ou agora se limpa de máis. Non. Son 

novos, son novos, si, si, son novos centros sociais que antes non os limpaba a empresa e agora si os 

limpa a empresa. E tamén o museo da música que antes, é o museo da gaita de fole, perdón, que 

antes non se limpaba e agora se limpa. Entón esa é a razón, Ramón. Que hai, hai novos centros que 

hai que limpar, que antes non se limpaban. Por iso houbo esa redistribución das horas de limpeza 

nos novos centros. E en educación, é para actividades complementarias, non Marga? Eh? Non é 

para 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor. Agora si que se montou un guirigai. Non é 

para actividades dos colexios.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é os coles.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. Eu entendo o afán que tedes de explicárnolo, pero 

canto máis explicades menos o entendo, e vouche dicir o motivo. Vamos a ver. Nós temos que ter 

todo limpo. Temos que ter unha previsión a principios de ano, entendes? É que non temos nada a 

maiores. Porque tu disme

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Os locais sociais Fina, que antes non se limpaban, e agora se 

limpan.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero antes que os tiñamos, sucios?

O Sr. Fírvida toma a palabra: Antes os limpaban as asociacións.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non. Non home non, que dis? Manuel, non intoxiques?. Agora si.

A Sra. Varelas toma a palabra: A ver, a ver. É que a ver si nos acalaramos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: No, Fina.

A Sra Varelas toma a palabra : A ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Déixaslle a palabra a Victoria, e que explique Victoria con detalle. 

Acende o micro.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): O diñeiro que estaba destinado á limpeza do antigo 

centro de saúde redistribúese noutros centros, e créanse centros novos como é o museo da música e 

os novos centros sociais que creo recordar  que son doce,  non, centros sociais os que se está 

limpando. Non, pero é que non se limpaban. Agora non recordo cal é a cifra dos centros sociais. 

Doce. Porque se está facendo, esta redistribución fíxose anteriormente. A ver, deixamos de pagar a 

limpeza, non sei exactamente a data, a finais de marzo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, deixe intervir un momentiño para aclarar o que preguntou 

ela.

O Sr. Padrón toma a palabra: É que na primeira intervención había que haber aclarado estas 

cousas o Tenente Alcalde. E non o fixo. Ou sexa se temos que ouvir  este rolo todo para que ao 

final se nos diga que se decidiu limpar o local social, non dixo nada do museo da gaita ao principio.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero díxeno despois.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao principio, si. Veña, vamos deixar que interveña Victoria e que o 

explique. Por favor.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Non teño moito máis que dicir. O diñeiro que a finais de marzo 

se deixou de pagar á empresa por limpar o centro de saúde, fíxose unha redistribución con esas 
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horas destinadas á limpeza para outros centros. Entre eles os locais sociais, museo da música, e 

incrementáronse horas nos lugares nos que non chegaban as horas de limpeza. Era necesario e así 

estaba estimado polos servizos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si por favor, xa que aclarou Victoria.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Entón isto non me cadra. Non me cadra porque nós 

detectamos co servizo de limpeza, do local das Lamas, unha factura da empresa. Eh! E din vostedes 

que non se limpaban os locais, eh. Non, non, non, non. A asociación de veciños, consta en acta 

neste Pleno.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Fíxose unha limpeza extraordinaria no local social das Lamas o 

ano pasado.

A Sra. Vispo toma a palabra: Está vostede de acordo que se fixo? Fíxose esa limpeza?

A Sra. Morenza toma a palabra: É que eu non son do departamento de contabilidade, non son 

funcionaria

A Sra. Vispo toma a palabra:  A factura a hai, pero a asociación de veciños corrobora que non 

houbo ningunha limpeza nese local. Que non se pediron as chaves nin se fixo nada.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Foron dos campamentos de verán

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, dos campamentos  de verán.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non hai problema. É que no local de Loiro, é que ese local, Alcalde

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero é que hai varias facturas, hai decretos aquí.

O  Sr.  Fírvida  toma  a  palabra:  Do  campamento  de  verán,  están  dicindo.  Escoitade.  Do 

campamento de verán. Foi unha limpeza extraordinaria. Si home, unha extraordinaria. Non é esta 

do contrato.

A Sra. Morenza toma a palabra:Eu non son funcionaria. Non teño eses datos  aquí agora mesmo, 

e solicito

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero si que é certo, é certo non podo dicir agora cal, pero si que se 

fixeron limpezas extraordinarias nos locais despois dos campamentos de verán.

A Sra. Vispo toma a palabra: En dous que están nos decretos non houbo campamentos de verán.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei, eu podo dicir que nos que houbo campamento de verán si.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non, non, pero non temos nada que dicir. Nas Lamas xa nolo 

dixeron eles persoalmente, pero aquí hai decretos de pagos de locais de limpeza onde non houbo 
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campamentos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso, pídano e aclararase.

A Sra. Vispo toma a palabra: O pediremos, non, senón hai problema

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos?

A Sra. Varelas toma a palabra: Por favor, señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Última intervención.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Non é que sexa pesada. Non é que sexa pesada pero é que de 

verdade que non sei o que votar, porque vamos a ver, vostedes agora estanos dicindo que é para  

limpeza dos locais sociais. Entón ata agora quen o estaba limpando? Os veciños, as asociacións. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, si.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ata cando os limparon, ata que mes? Claro, a ver, que vamos a 

ver, unha, a ver, eu o que quero é saber. A ver, vamos a ver. Entendamos, vamos a ver, eu se fago 

preguntas  é  para  saber  o  que  votar,  non  para  atacar  a  ninguén.  Primeiro  lugar.  Entón,  eu 

pregúntome, se estaban limpando as asociacións, ata cando? Porque iso tamén se ten que prever, si 

van deixar de limpar e temos que meter unha empresa, porque se nós non temos este diñeiro, de 

onde o sacábamos.

A Sra. Morenza toma a palabra: Nós aproveitamos estas horas que estaban destinadas

A Sra. Varelas toma a palabra: Por unha cousa que non se estaba facendo.

A Sra. Morenza toma a palabra: Non podemos incumprir o prego de condicións  administrativas, 

porque estaba no prego adxudicado. E collemos estas horas que estaban no centro de saúde e 

redistribuímos  en  lugares  necesarios.  Os  centros  sociais  eran  lugares  necesarios,  porque  as 

asociacións de veciños, supoño que o Partido Popular que estivo no goberno sábeo, reclamaban que 

o concello asumira algún tipo de limpeza   incluso pagando material, que o estamos facendo agora. 

Estamos asumindo o pago de material, de papel hixiénico, estamos prestando un servizo que antes 

non se prestaba e que 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, deixen que se explique. Deixen que se explique.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, 

A Sra. Morenza toma a palabra: Só se limpaba en Bentraces 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, Fina

A Sra. Varelas toma a palabra: Un segundo, estou falando con ela disto. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, un pouco de orden!
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A Sra. Varelas toma a palabra: Ou sexa, votemos o que votemos vai saír adiante, claro, faltaba

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois entón vamos votar abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min paréceme ben que se pidan explicacións e que se dean.

A Sra.  Varelas  toma a  palabra:  E  que  a  ver  Silvia,  pido  explicacións  porque  gústame  ser 

coherente co que voto. Non me gusta votar por que si, porque entón para iso xa non veño. Eu son 

así, vamos, e penso que a Julia pois pásalle igual. Entón, tedes que perdoar tanto un lado como o 

outro, eu non o teño claro. Entonces, o noso voto vai ser abstención porque como ben dixo a 

Secretaria, vai saír adiante coa nosa abstención e voume informar a posteriori diste pleno, voume 

informar para saber realmente que está sucedendo, porque gústame estar tranquila co que fago. 

Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Votos a favor? Votos a favor? Votos en contra? 

Abstencións? En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: En contra,  Partido Popular e Grupo Mixto, en contra.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE e 

BNG, as abstencións de Democracia Ourensana, e os votos en contra de PP e Grupo Mixto o 

seguinte acordo: “Transferencia de crédito 17/2017”

8. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 18/2017

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto oito, que é a transferencia de crédito 18/2017

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ben, como no apartado anterior son partidas que se puideron 

aforrar ou non executar durante o ano 2017, se adican a outras partidas que fan falta. Son en 

concreto 10.000 euros que veñen do espazo infantil, de traballos realizados por outras empresas que 

ven, traballos realizados por outras empresas. Si, efectivamente. Que ven de xuventude, de ocio e 

tempo libre, si, 10.000 euros. Despois, 15.000 euros de traballos realizados por outras empresas de 

deportes, que é diñeiro que se aforrou en gastos de autobuses, árbitros, etc. En servizos de carácter 

xerais, 20.000 euros que se aforraron. E porque non se executan, 4.000 euros de traballos realizados 

por outras empresas  de servizos complementarios de educación. 1.000 euros,  de inmobilizado 

material colexio infantil. E 10.000 euros das subvencións, de subvencións de fomento do emprego 

que estaban orzamentados 24.000 euros, e pola experiencia do ano anterior, adicamos a esta liña de 

subvencións de axudas, 14.000 euros, co cal puidemos liberar 10.000 euros. E adícanse, 50.000 

euros para vías e obras públicas outros investimentos para diferentes obras. Para diferentes obras 
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como son reparacións de maquinaria, como pon abaixo son 10.000 euros, e para investimentos 

50.000 euros. Por exemplo, lembrar que este concello fixo a urbanización do centro de saúde, que 

custou 80.000 euros . Despois, fixo reforma da cuberta da casa da cultura que estaba orzamentado 

en 5.000 euros e pasou a 33.000. Xurdiu o derrube dun muro da Barxa que custou 24.000 euros. E 

tamén a subvención da Xunta do parque dos patos, o concello de Barbadás tivo que facer unha 

achega a esta subvención de 47.000 euros.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Está o de 

Fina.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Nós pedimos nunha segunda intervención que nos explique 

máis pormenorizadamente a Concelleira de obras as altas de crédito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas ou Julia.

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada. Pedir o mesmo ca Ramón, que nos expliquen ben as cousas 

antes de poder votar.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Sigo dicindo o mesmo que anteriormente, imprevisión. Vamos a 

ver, se hai unhas obras que hai que executar que non están presupostadas, pero no tema de obras 

saben que neste Concello poden pasar cantidade de cousas que non están previstas. Entón, deixar 

para unha partida, para obras, pois, unha previsión. Iso é facelo correctamente no presuposto. Vale? 

Sempre hai que deixar un, algo, unha marxe para polas posibles obras que acaba de dicir vostede 

que poidan pasar. Claro que se pode caer un muro e hai que reparalo. Pode, o do centro de saúde se 

sabía perfectamente que había que facer esas acometidas, vale? esas obras. E despois, a ver, eu sigo 

dicindo que isto é unha imprevisión. Vostedes criticaron durante, sigo dicindo os oito anos, que o 

Partido Popular era ladrillo ou obras. Ladrillo ou obras. Aquí polo que vemos, nas obras vai todo 

tamén. Entón, explíquenos.  Eu espero tamén para a segunda intervención, que nos explique a 

señora Morenza. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Pois ben, o orzamento que había para obras, era 

de 80.000 euros. Como ben explicou o compañeiro Fírvida, 47.000 foi a achega que fixo e que 

penso que o explicou ben. 47.000 foi a achega que fixo para a subvención do parque dos patos.  

24.000 é o muro de Barxa, que era imprevisible, porque foi unha emerxencia que xurdiu. 33.000 

pódese dicir que era imprevisible porque era unha obra que estaba orzamentada en 5.000 euros, 
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había unha memoria técnica con 5.000 euros, e pasou para o ano seguinte, unha vez que abrimos a 

cuberta da casa de cultura, descubriuse que a situación, é un edificio de moitos anos, non sei se ten 

vinte cinco ou trinta, supoño que ou ben Chelo ou ben Ánxela poden dicir exactamente cantos anos 

ten ese edificio. É un edificio que se encontraba en mal estado. Tiña defectos estruturais a cuberta e 

tívose que facer unha reforma e foi de 5.000 a 33.000 euros. É outra imprevisión outra emerxencia 

podémolo considerar. E despois efectivamente, as obras no centro de saúde, si que eran as que 

estaban previstas no orzamento que finalmente serán, 50.964  porque hai algunha factura que está 

pendente de pago. Respecto da previsión que existía, existía esta previsión dos 50.000 euros para a 

urbanización do centro médico. Existía unha previsión de creo recordar que eran trinta e pico mil, 

ou corenta mil, agora non me acordo de cabeza, para un tema dunha conversión dunhas antigas 

vivendas que cederon no barrio de Requeixo en Piñor, para convertelo en praza, porque é unha 

zona, un lugar no que está, no que hai perigo de derrube. Xa tomamos as medidas pertinentes este 

verán, de seguridade, e estaba previsto a facer esta obra. Era a previsión  que existía nestes 80.000 

euros, e tivemos que facer fronte a todas estas emerxencias en obras. Non teño moito máis que 

dicir.  Despois  o  tema  das  reparacións  de  maquinaria,  pois  efectivamente,  os  gastos  que  nos 

ocasionou o tema do tractor que tivo que ir a reparacións varias veces, e cambiarlle as rodas,  

porque desde que se mercou non se lle había cambiado as rodas porque non fora necesario, e tocaba 

cambiar o cambio e só iso xa foron 5.000 euros creo recordar. Está na contabilidade. E tamén 

houbo unha reparación de emerxencia dun vehículo doutro vehículo de grandes dimensións, de 

Protección civil. Do vehículo de protección civil. Un vehículo, a motobomba, creo recordar.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A motobomba non, a pickup.

A Sra. Morenza toma a palabra: Ah, a Nissan, a Nissan. A Nissan Pickup, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Eh, non sei. Segunda intervención, señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si, pois moitas grazas polas explicacións. Aquí, temos que dicir, 

como xa  dixemos noutras veces,  a necesidade  de  que este  Concello aumente o orzamento na 

materia  de  vías  e  obras.  Por  todas  estas  cousas,  está  clarísimo a  necesidade  que  hai.  Tamén 

recordarlle  ao  goberno que  moitos  gastos   aquí,  son  faltas  de  previsión.  Non tanto  faltas  de 

previsión como si de execucións. E quero lembrar aquí, da piscina, eh! Da piscina que ao final 

ninguén ten culpa, pero ao final, hai obras que se fan, que había que facer ben feitas, por un prezo, 

rematadas e acabadas, e que boten durante uns anos, que é o normal calquera obra se está ben  

realizada e ben executada, eh! E non os problemas que deu esa infraestrutura, e xa no gasto que 
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imos e aínda temos que seguir facendo arranxos nela. Isto, é aplicable ao que pasou noutras obras 

tamén, eh! Entón, a veces é falta de previsión e a veces tamén é falta de, non se  sabe de quen é a  

culpa, porque ao final o proxecto foi así, a execución foi asado, e ao final concretamos que nos sae 

a obra polo dobre do que ía saír, e aínda encima non está ben executada, ou xurdiron problemas que 

volvemos ter unha infraestrutura mal, mal, en mal funcionamento. O do tractor, quero recordarlle, 

que o tractor había que habelo levado a reparar no inverno. Ou sexa, o tractor, hai que levalo a estas 

alturas ao taller, ou a onde sexa a facerlle e telo previsto para que empece a funcionar no mes de 

febreiro. Porque é cando ten que empezar a funcionar. Aínda que hoxe tamén ten que funcionar, 

pero é cando máis servizo ten que dar. E non como pasou o ano pasado que cando o levaron a 

reparar xa estábamos no mes de febreiro e logo despois xurdiron os problemas que xurdiron e 

empezou o tractor a traballar en maio. Entón, por favor, aprendan destas situacións para non ter que 

facer estas modificacións de crédito a última hora. De todas formas, votaremos a favor, porque 

explicóusenos ben explicado e so cousas que realmente foron así.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Eu penso que as modificacións de crédito terían que ser para 

cousas imprevistas. E por exemplo, a Casa da cultura de que se pensara que había 5.000 euros o 

arranxo e foi a 33.000, pois é algo raro, e vouvos a dicir por que. Porque eu se na miña casa hai  

algo estragado, chamo a unha empresa e valóramo, que é o máis normal. Porque se eu na miña casa 

teño o tellado mal, ven unha empresa e di 5.000 euros, e ponse a facer o traballo e ven cunha salsa 

de  33,  pois esa empresa  vamos ter  problemas eu e  ela,  porque para iso téñenme que dar  un 

presuposto. Se realmente está tan mal, teñen que levantar un anaco de tellado para ver como está, 

pois téñeno que facer. Porque imaxinádevos que non temos o diñeiro para pagalo, porque vós 

presupostastes 5.000 e agora fan falta 33. Entón, pouca experiencia en canto a levar temas de obras. 

Moi pouca experiencia, porque iso, unha persoa que está acostumada a levar iso, o primeiro que fai 

é ti mira ben o traballo que tés que facer, mírao a conciencia porque o que ti me pidas, é o que che 

vou a pagar. É así como se negocia. Non, o que un non pode nunca, é negociar cunha empresa e 

coller o máis barato, pero sen calidade, porque o que está pasando aquí no Concello de Barbadás, é 

que estanse facendo obras e estase tirando o diñeiro. Véxase as piscinas, que eu o ano pasado dixen, 

ides a gastar diñeiro e non vai saír ben. Efectivamente, non temos ese diñeiro e as piscinas están 

mal. Véxanse estradas que se asfaltan e ao cabo de tres meses nacen herbas. Hai que pedirlle  

responsabilidades ás empresas que fan isto. E quen dirixe isto, é quen ten andar encima, é vostede 
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señora Victoria. Vostede é a encargada disto e ten que andar encima disto. Nós vamos a aprobar isto 

porque fai falta o diñeiro. E porque cae un muro, pois obviamente vostede non o pode saber. Non 

ten unha boliña máxica para saber se vai caer un muro. Obviamente vaise facer, pero tome conta co 

tema das obras, a súa vontade é voa, seguramente, pero non o está facendo ben. Non o está facendo 

ben, porque, a vostede dinlle unha cousa e di, ah, o informe técnico, a empresa. Tense que arranxar 

como queira, pero vostede ten que pedir responsabilidades a quen fai un traballo mal. Porque o 

diñeiro que paga o concello é diñeiro bo. Sexa 40.000, 20.000, 10.000. Pois vostede ten que esixir 

un traballo bo. De nada vale dicir, é que o informe técnico esqueceuse, é que o informe técnico… 

no! No. Dá igual. E se vostede non entende de obras porque ao mellor non as levou antes, que 

poderíame pasar  a min, pois colla  técnicos adecuados e que informen ben, e cando fagan un 

presuposto que non digan 5.000 e nos veñan 33. Porque eu, se me chega a pasar a min, eu non pago 

33 cando se me piden 5.000

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Grazas. Si. 

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Eu non estou de acordo co que dicía o señor Padrón 

co que aquí non hai ningún responsable no tema da piscina. Non vai contra vostede, senón que vai 

contra o Grupo de Goberno. Vamos a ver.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, non quería dicir iso. Se preguntas, ninguén ten a culpa.

A Sra. Vispo toma a palabra : Xa. Non, non. Eu me imaxino que irías por ese lado.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Vaille contando o tempo. Se entran en debate vaille contando o 

tempo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Sinceramente, si que hai responsabilidade, a piscina, 

sempre nola meteron na área de deportes, cando realmente é unha instalación municipal e depende 

do concello directamente, vale? O poderán corroborar. Entón, esa, si, nós o tiñamos na área de 

deportes cando realmente é unha instalación que depende do que é o concello. É unha instalación 

municipal e realmente as obras, o técnico, ou a concelleira de obras, neste caso dona Victoria 

Morenza  é  a  que  ten  que  encargarse.  Entón,  para  min,  para  o  Grupo  Popular  hai  unha 

responsabilidade do Grupo de Goberno. Neste caso hai unha persoa que, pois, o que dicía a señora 

Fina Varelas, aquí terán, a cidadanía vai a, ou  sexa, as votacións dirán o que pensan con respecto a 

ese tema da piscina. Os usuarios non están de acordo co que pasou. Se pagaron facturas. Hoxe 
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mesmo que a piscina está valeira, vaian a vela. Eu teño fotos agora mesmo da piscina baleira. Está 

desconchada completamente, vale? e hoxe pódese ver. Entón, esa obra non quedou correctamente. 

Que o faga vostede ben ou mal? Mire, sinceramente, e lle vou a botar un capote neste momento, 

para min, vostede o está facendo medianamente ben, porque realmente é a única que esta para aquí, 

para alá, para alá, para aquí. É a única no concello. E iso teño que dicilo. Cando as cousas son, son. 

Así como os demais brillan pola súa ausencia, vale? a vostede véselle. Véselle e se preocupa. O que 

lle dicía a señora Fina Varelas, ao mellor necesita un asesoramento, vale? sobre as obras ou iso. 

Cando vemos que o están facendo mal, pois unha mesmo é o que ten que poñer un apoio para que  

realmente as cousas saian mellor e ninguén lle teña que tirar das orellas no seu momento. Vale? 

Sinceramente, sigo dicindo que é unha improvisación deste goberno. Realmente, as dimensións 

deste Concello, é moi grande. Hai once pobos. Vale? Entón o que temos que facer é nos orzamentos 

o Grupo de Goberno, facer nós non, nós se estivéramos no goberno o faríamos, vostedes o que 

teñen que facer é unha previsión para todo isto que pase. Se o tellado pois agora custa tanto, hai  

unha subvención que esa subvención entraron vostedes porque quixeron, por o, vale?, ou sexa eu 

creo que ninguén lles dixo que tiñan para a obra do parque dos patos, que me corrixan, vale? é unha 

subvención que colleron vostedes e que realmente hai que poñer un diñeiro para facer esa obra, 

pero ao mellor non era necesaria neste momento. Non vou a entrar se quedou ben ou mal, vale? 

Pero ao mellor non era necesaria facela. E ao mellor era necesaria facela no 2018, vale? Entón, hai 

unha  serie  de  improvisacións  que  se  vostedes  tiñan  pensado  facer  esas  obras  póñanno  nos 

presupostos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, excedeu o tempo. Moitas grazas. Votos a favor?

A Sra. Morenza toma a palabra: Podo contestar por alusións? 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Por  favor,  non.  Non toca  máis.  Non.  Eu agradézolle  a  súa 

intención.

 A Sra. Morenza toma a palabra: Non, era para explicarllo a Fina. Explícollo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto. Un minuto xusto. Fina, digo Ánxela.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa lle dixeches que non, xa está.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor?  

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

Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos abstención?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois rematou.

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  do  PP  o  seguinte  acordo: 

“Transferencia de crédito 18/2017”

Concluído o anterior,   non sendo outro o obxecto da  convocatoria,  pola  Presidencia dáse  por 

finalizada a sesión, sendo as 14:30  no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente 

acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

          O ALCALDE                                                                             A SECRETARIA XERAL

DOCUMENTO ASINADO DIXITALEMENTE Á MARXE
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