
CONCELLO DE BARBADÁS

   ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO   DO DÍA 05 DE 

FEBREIRO  DE 2018.  

ASISTENTES:

Alcalde-presidente

D.  XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

Concelleiros/as

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. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 Dª SILVIA ALONSO

Ausentes: 

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (DO)

No  salón  de  Plenos  da 

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:30   horas do día 05  

FEBREIRO de 2018 reú-

nese en sesión ordinaria,  

en  primeira  convocato-

ria,  o   concello   Pleno,  

baixo  a  presidencia  do 

Sr.  alcalde,  coa  asisten-

cia  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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CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DA ACTA DO 7 DE NOVEMBRO DE 2017.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde tamén ao público 

asistente.   Pasamos a  aprobación da acta  do  7 de novembro de 2017. Se alguén dos 

voceiros ou voceiras ten  algo  que  indicar  sobre  esta  acta?  Non ten  nada  que  indicar 

vostede? Nada. Por favor.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP): Si,  boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Nada, 

simplemente  rogaríamos  ao  servizo  de  secretaría  que  se  revisase  a  asistencia  dos 

concelleiros  e  concelleiras,  porque  ponse  como  ausente  a  Juan  Carlos  Villanueva 

Fernández e presente a Julia Jácome Pérez. Quixéramos que se revisara porque polo menos 

o noso compañeiro di que asistiu ao pleno do 7 de novembro. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

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

acordo: “Aprobación da acta do 7 de novembro de 2017”

2. ADHESIÓN  AO  CONVENIO  TIPO  PARA  A  ASUNCIÓN  PARA  POLA 

ADMINISTRACIÓN  DA  COMUNIDADE  AUTÓNOMA  DE  GALICIA  DA 

CONVOCATORIA  E  DESENVOLVEMENTO  DE  PROCESOS  SELECTIVOS 

UNITARIOS PARA O ACCESO DE DIFERENTES CATEGORÍAS DOS CORPOS 

DE POLICÍA LOCAL E PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL, OU 

PRAZAS DE VIXIANTES MUNICIPAIS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao segundo punto que é a adhesión ao convenio 

tipo para a asunción para pola administración da comunidade autónoma de Galicia da 

convocatoria  e  desenvolvemento  de  procesos  selectivos  unitarios  para  o  acceso  de 

diferentes categorías dos corpos de policía local e prazas de auxiliares de policía local, ou 

prazas de vixiantes municipais. A verdade é que o título é bastante longo. Pois ben, isto 

trátase  de que o concello,  de que este  pleno, aprobe,  un convenio tipo coa Xunta de 

Galicia, na que por, supoño que todos o leron, pero vouno resumir un pouquiño. Que a 

Xunta de Galicia poderá asumir a convocatoria das prazas vacantes, e de ser o caso, a 
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formación, do período en prácticas daqueles concellos que así  o acorden mediante os 

oportunos convenios de colaboración, que sería este. Para iso requirirase a celebración do 

oportuno  convenio  a  través  da  consellería  competente  en  materia  de  seguridade.  O 

concello delega neste  caso,  trátase  de  delegar  na administración xeral  da  comunidade 

autónoma as competencias relativas exclusivamente, a convocatoria e desenvolvemento 

dos procesos selectivos, para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local 

e prazas de auxiliares de policía local. A administración xeral da comunidade autónoma 

asume durante o período ao que se estende a vixencia deste convenio, que é de catro anos, 

a  convocatoria  e  desenvolvemento  de  todos  os  procesos  selectivos  para  as  prazas  de 

diferentes categorías do seu corpo de policía local e prazas de auxiliares de policía local, 

sendo as necesidades de persoal que lle sexan comunicadas do concello en cuestión, neste 

caso de Barbadás. Para o ano 2018 a delegación realizada polo concello é aceptada pola 

administración xeral da comunidade autónoma en relación aos procesos selectivos para o 

acceso mediante o sistema de quenda libre, a categoría de policía e ás prazas de auxiliares 

de  policía local.  O concello,  no momento da  sinatura do convenio,  ou nun momento 

posterior, marcado evidentemente polos prazos que se indican posteriormente, deberán 

comunicar á academia galega de seguridade, nun modelo que recolle este convenio, que 

todos vostedes teñen, o número e denominación das características das prazas que se terán 

que convocar para o corpo de policía local, incluídos tamén dos auxiliares e no caso de que 

os houbera, os vixiantes municipais. Neste caso, no caso de que se aprobe este convenio 

para o ano 2018, excepcionalmente, no caso que nos vai atinxir que é a nós ou que está 

previsto,  que son prazas para auxiliares de policía local,  o prazo para comunicarllo  á 

academia galega  de  seguridade,  remataría  a  finais  do  mes de  febreiro.  No ano 2019, 

habería que comunicalo antes, e sucesivos, habería que comunicar as necesidades que 

quere cubrir o concello, pois previo a que remate o ano en curso. É dicir, a finais deste ano 

volveremos a ter que comunicarlle á academia galega de seguridade e a consellería de 

Vicepresidencia cales son as necesidades de previsión de  cobertura por parte,  para a 

policía  local.  Despois,  a  aprobación  e  publicación  das  convocatorias  dos  procesos 

selectivos, e demais, isto correspóndelle ao que delega o concello, o concello delega a 

publicación   das  convocatorias  de  procesos  selectivos,  coas  súas  bases  así  coma  a 

aprobación,  notificación  e  publicación  de  todos  os  demais  actos,  e  resolución 
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administrativa  que  dean  cobertura  xurídica  ao  desenvolvemento  daqueles.  Tamén 

delegamos  o  nomeamento  e  coordinación  dos  órganos  de  selección,  a  recepción  de 

solicitudes,  o  cobro  das  taxas,  a  xestión  íntegra  da  operativa  precisa  para  o 

desenvolvemento do proceso selectivo, a cualificación das probas selectivas, a aplicación 

dos correspondentes baremos, e se o convenio incluíse a selección do persoal auxiliar de 

policía local, a xestión das correspondentes listas selectivas nos termos establecidos. E 

tamén, a organización dos correspondentes cursos selectivos de formación ou capacitación, 

correspóndelle á Xunta de Galicia. As obrigas da comunidade autónoma, non hai nada 

reseñable, polo tanto non teño marcado, non é destacable tampouco. O financiamento dos 

procesos  selectivos  si  que  sería  interesante.  A administración  xeral  da  comunidade 

autónoma  asume  o  financiamento  de  todos  os  gastos  derivados  da  xestión  e 

desenvolvemento  dos  procesos  de  selección.  A Xunta  de  Galicia  tamén  percibirá  os 

ingresos derivados das taxas que se establezan para participar no proceso de selección. E 

finalmente  hai  que  sinalar  que  hai  unha comisión de  seguimento  composta  por  dúas 

persoas  designadas  por  cada  parta  que  adoptará  os  acordos  por  unanimidade.  Non é 

cuestión  de  maioría  senón de  unanimidade.  O convenio,  como dicía  antes,  terá  unha 

vixencia máxima de catro anos de duración, e con anterioridade á súa finalización poderá 

ser prorrogado previo acordo escrito das partes ata completar un período adicional da 

mesma duración. É dicir, poderíase prorrogar ata un máximo de oito anos. Despois tamén 

figuran aquí as causas de disolución da mesma e pouco máis hai que dicir. O convenio está 

aí, creo que é bastante claro. O obxectivo último é que as convocatorias para cubrir prazas 

da policía local, sexa cal sexa, se delegue na Xunta de Galicia, supondo para nós un aforro 

no que é o traballo administrativo, para todos. Ademais, o tempo é moi importante en 

todos estes  procedementos.  Ocupa ou alóngase  bastante  e  isto  sería  seguramente  que 

axilizado. Non sei se vostedes teñen. O custe das dietas tamén é certo, que pagamos aos 

tribunais. Señor Ramón, ten algunha pregunta que facer sobre este convenio?

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Boas tardes. En principio non temos nada 

en contra sobre este convenio porque como ben dixo vostede ao final, supón un aforro para 

nós, tanto en tempo administrativo como de cartos. Simplemente, esperamos que a Xunta, 

o que teña que facer a Xunta para enviarnos cando lle pidamos os auxiliares de policía,  

pois sexa no tempo máis rápido posible. Iso xa o veremos como funciona. Nada máis.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos. Nós, Democracia Ourensana, 

estamos de  acordo co procedemento este,  xa  que nos parece o máis rápido e o máis 

axeitado. Grazas.

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

ten a quenda de palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Boas tardes a todos e a todas. Nós como, non ía ser, 

estamos de acordo co convenio. O único que queríamos facer unha matización sobre os 

informes que vimos de Intervención e de Secretaría.  Vemos como realmente a veces nuns 

convenios si hai informes, noutros non. Nos informes que vemos de Intervención, non mo 

vai poder explicar a señora Interventora porque realmente non asiste aos Plenos, como 

sempre, entón, quedareime coa dúbida. Si é que lla trasladan, porque, vamos a ver, eu non 

sei se viron os informes que fixeron deste convenio. O que quero que quede claro que a 

veces se perde tempo nesas matizacións cando realmente pois se debería axustar o tempo 

noutras cousas. E é que á vista do informe Intervención informa que se ten que proceder á 

incorporación ao expediente do informe de Secretaría, que non consta naquel. En caso de 

que se continúe a tramitación do expediente sen a incorporación da documentación que 

fala o informe de Intervención terá o carácter desfavorable, pero non terá natureza de 

reparo suspensivo”.  Non creo que faga falta explicar o que significa o reparo suspensivo, 

creo que todos os que, efectivamente, que estamos aquí. Non é que o repare senón que é  

soamente, pois hai ao mellor algún papel coma neste caso que era o informe de Secretaría, 

e o informe de Secretaría xa ven que o Partido Popular, somos minuciosos en todo o que se 

nos entrega, ben di que a función de asesoramento legal preceptivo comprende a emisión 

de informes previos a aqueles supostos en que si a orden do presidente da corporación ou 

cando o solicite un terzo de concelleiros, de emisión de informe previo sempre que se trate 

de asuntos para cuxa aprobación esixa unha maioría especial. É dicir, a conclusión que di a 

señora Secretaria, que lle dou toda a razón e que entendo que isto se lle traslade á señora 

Interventora, porque quero que quede constancia neste pleno que eu creo que xa está ben, 

ou sexa, eu creo que teñen que facer os informes que lle competen e os demais deixarllo 

aos demais.  E para iso o señor Alcalde terá  que trasladarllo.  Dende o punto de vista 

funcional e tal e como se deriva da lexislación exposta “ao carecer de contido económico o 
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citado convenio, é que é un convenio non ten carácter económico, non procede a emisión 

de informe por parte da intervención municipal por non encontrarse no ámbito das súas 

funcións e moito menos a emisión dunha fiscalización desfavorable aínda que sexa sen 

efecto suspensivo, pois non se trata dun asunto económico, senón de votade política a 

adhesión  dunha  lista  de  contratación  elaborada  pola  Xunta  de  Galicia  a  través  de 

procedemento selectivo que garanta a concorrencia”. Que quere dicir isto? Que perdemos 

tempo,  perdemos  tempo.  Despois,  no  outro  punto,  en  canto  á  tesourería  todo  ben  a 

colación co que quero dicir, que a señora Interventora debería de estar nos plenos, e o 

único que quero que conste en acta é isto, que debe vir aos plenos cando hai, de carácter 

económico como é os seguintes puntos que imos a tratar. E que se deixe de facer estes 

informes e que llo deixe a Secretaría, que neste caso é un convenio político. Unha decisión 

política, nada máis. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Chelo. Simplemente indicarlle que 

hoxe a señora Interventora non está porque mañá ten exame e pediu o día libre. Pero 

indicarllo e aclararllo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E nas comisións tampouco.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos falando disto hoxe. Se non hai ningunha outra 

consideración ou intervención, procedemos ao voto. Non sei se ten algo máis que dicir, 

señor Ramón? Non? Vostede señora Chelo? Non. Pois procedemos a votar. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade. Ah. Ramón non, perdoa. É que entre as 

man 

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min tamén me pareceu.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Excepto Ramón.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Terceiro punto da orde do día. Modificación puntual da 

RPT

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, votos a favor, Ramón, abstención. Claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! Claro, é certo. Como manifestou verbalmente.

A Sra. Secretaria toma a palabra:Ramón, abstención.

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

PSdeG-PSOE,  BNG,  PP,  Democracia  Ourensana  e  a  abstención do  Grupo  Mixto  o 

seguinte acordo: “Adhesión ao convenio tipo para a asunción pola administración 
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da  comunidade  autónoma  de  galicia  da  convocatoria  e  desenvolvemento  dos 

procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de 

policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixilantes 

municipais:  1-  Delegar  na  Administración  xeral  da  Comunidade  autónoma de 

Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos 

selectivos para o acceso ás diferentes categorías de seu corpo de Policía Local e as 

prazas de auxiliares de policía local e as prazas de vixilantes municipais, por todo o 

tempo de vixencia do presente convenio.

2- Solicitar a adhesión ao convenio tipo para a asunción pola administración da 

comunidade autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos 

selectivos unitarios para o acceso ás diferentes  categorías dos corpos de policía 

local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixilantes municipais. 

3- Autorizar ao señor Alcalde para a sinatura do convenio.

3. MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RPT, POSTO DE TESOURERÍA

O Sr. Alcalde toma a palabra: O terceiro punto da orde do día é a modificación puntual 

da RPT posto de Tesourería. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr.  Fírvida toma a palabra (BNG):  Boas  tardes  a  todas  e  a todos,  e ao  público 

asistente. O que vemos a traer hoxe é a catalogación na RPT do posto de Tesourería. Un 

posto que como se determina nos informes que se nos presentan na actual relación de 

postos de traballo aprobada polo pleno deste concello con data 10 de marzo de 2011 e 

publicada dita aprobación no Boletín Oficial da Provincia de 17 de marzo de 2011, prevese 

o posto  de  Tesourería  e  Recadación para  ser  desempeñado por  funcionario propio da 

corporación, polo que para poder dar cumprimento ao anteriormente exposto e ao tratarse 

dunha imposición legal, e a vista da providencia da alcaldía procede a clasificación do 

posto.  É  dicir,  xa  está  creada  na  RPT pero  estivo  sen  cubrir  todos  estes  anos.  Nós 

entendemos que Barbadás xa ten unha dimensión e un volume de traballo no servizo de 

Intervención e de Tesourería que require da catalogación e da cobertura deste posto. Este 

goberno xa leva tempo intentando cubrir esta praza, o que pasa que por cuestións tamén 

técnicas non se puido facer con anterioridade, unhas veces por faltas de informes e outras 

veces por asesoramento, e agora o traemos a este pleno para facer a súa catalogación. En 
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materia  organizativa  o  concello  goza  dun amplo  poder  que  lle  permite  configurar  as 

unidades e servizos dos que está dotado para o cumprimento da súa misión, con liberdade 

e sen máis límites que o respecto da legalidade e a sumisión ao interese público. Noutro 

punto destes informes se nos di que o procedemento a seguir será: Primeiro, modificación 

da relación de postos de traballo, que é o punto que ven hoxe ao pleno, vixente dende o 

ano  2011.  Tanto  no  relativo  á  natureza  dos  funcionarios  que  poden  cubrila,  que  son 

habilitados nacionais, como a dotación do complemento específico de dito posto, que debe 

retribuír as especiais características e responsabilidades do mesmo, cunha visión de non 

discriminación respecto dos outros postos rehabilitados existentes neste concello, xa que 

na actualidade atópase practicamente inexistente. E no punto dous, informásenos que pode 

observarse que sen ter en conta as previsións da relación de postos de traballo, no anexo de 

persoal do ano en curso 2017, xa se atopa a consignación orzamentaria correspondente ao 

posto de tesoureiro, adaptado á retribucións dun habilitado nacional . É dicir, o goberno xa 

tiña previsto, tanto no ano 2017, por suposto agora no ano 2018 unha partida orzamentaria 

para que en canto fose posible cubrir esta praza. Un dos requisitos previos era ter esa 

partida orzamentaria. Sen partida orzamentaria nos orzamentos do ano 2018 hoxe non 

poderíamos estar facendo esta catalogación do posto de tesoureiro. Por iso, ese paso xa 

está dado e así figura nos orzamentos aprobados. Por último, figura que as competencias, 

as funcións do tesoureiro serán, tesoureiro ou tesoureira serán, asumirá o exercicio das 

funcións  legalmente  encomendadas  á  xefatura  do  seu  departamento,  así  mesmo 

corresponderalle a xestión e confección de nóminas e cotizacións á Seguridade Social, que 

é un complemento que queremos poñer nesta praza para que se xestione directamente 

dende o concello de Barbadás e dende o ámbito público todo o referente á xestión das  

nóminas e dos seguros sociais, para o que tamén este concello xa se anticipou adquirindo 

os programas de software necesarios para poder levar adiante esta xestión directa por parte 

do concello e que creemos que vai a supor un aforro importante para as arcas do concello, 

posto que agora mesmo está externalizado ese servizo..

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

O Sr.  Padrón  toma a  palabra:  Ben,  con relación  ao  posto  que  queremos  dotar  ao 

concello, está claro que se necesita, porque agora mesmo a persoa que viña realizando ese 

posto de traballo pois está de baixa, como din aquí, unha longa baixa, que non se sabe 
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cando  vai  a  rematar.  Ademais,  a  persoa  estaba  realizando  un  traballo  que  non  lle 

correspondía pola súa capacitación profesional. Dicir aquí que isto xa ven de atrás, non 

sabemos por que os gobernos anteriores non, non dotaron un posto de tesoureiro, coa súa 

capacitación correspondente e tamén por que este goberno tardou tanto en dotalo tamén. 

Dísenos aquí que por falta de informes, por asesoramento, realmente non sabemos cales 

foron as causas que levaron a este atraso. Dicir tamén, que os, sindicatos, están en contra 

de que se contrate ao tesoureiro, pero está claro que algunha solución temos que dar. Moito 

máis non hai que dicir. As persoas responsables tanto de anteriores gobernos como o do 

que  hai  agora  terán  que  explicar  por  que  esta  praza  non  se  ocupou  cunha  persoa 

competente para ese servizo. E por que a día de hoxe temos o problema que temos coa 

persoa  que  está  pedindo  unha  indemnización a  este  concello  por  estar  realizando  un 

traballo para o que non estaba capacitada. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra:  Como non ía ser doutro xeito, Democracia Ourensana 

está de acordo, xa que a moción que traemos ao pleno referente a este punto, porque como 

vou a  explicar  máis  adiante  aquí  houbo varias  queixas  de  persoas  que  me chamaron 

preguntando por uns pagos que non se habían efectuado uns pagos e se lle podía mirar o 

tema. Eu dixen que si, que como non, e púxenme a mirar e dixéronlle que o tesoureiro 

estaba de baixa dende o mes de marzo. Entón a xente, claro, alegaba que se un tesoureiro 

está de baixa pois poden meter outra persoa ou desempeñar o traballo outra persoa. Entón 

foi cando indaguei a fondo e vin a problemática que ten o concello. A problemática que 

nestes momentos temos un tesoureiro en funcións, accidental chámase, que está, que é un 

funcionario ou unha funcionaria, o cal o servizo non está ben cuberto. Barbadás necesita 

dende fai xa moito tempo un tesoureiro, non o necesita dende fai un ano, nin dous, nin tres. 

Este posto como ben dixo o meu compañeiro foi aprobado no 2011 por tanto non entendo 

a demora de tantos, tantos anos. É algo necesario, é algo que hai que cubrir, e é algo que 

dende fai dous anos témolo nos orzamentos. Temos o diñeiro para pagar á persoa. Entón, 

alégrome moito que veña isto a pleno, pola vosa parte, porque xa ven pola miña, pero 

alégrome que non só sexades vós, senón dende a oposición que vexamos o problema que 

hai para ver se entre todos damos un impulso e empezamos a facer as cousas ben, sobre 

todo polo beneficio dos cidadáns, porque cando algo non funciona son os prexudicados, e 
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tamén polo beneficio dos funcionarios,  porque cada  un  ten que exercitar  o posto de 

traballo ao cal optou, non estar realizando outros tipos de tarefas ás cales non opositou, 

porque iso pode dar lugar a malos entendidos e a problemática,  porque obviamente a 

persoa que estivo desempeñando este traballo quere cobralo. E a min dentro da lóxica 

paréceme normal que unha persoa cobre cando desempeñou un posto de traballo. Pero para 

evitar males maiores, e para empezar dunha vez a que as cousas empecen a funcionar 

como deus manda, ao meu parecer, este posto é imprescindible. Unha por esa banda e 

outra, como dixo o compañeiro, polo aforro que pode

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Polo aforro que nos trae ao concello en canto a hora de 

facer nóminas e demais funcións. Entón, de acordo non, súper de acordo con isto que 

propoñedes porque basicamente é a moción que eu traía. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Pido a palabra para facer unha pequena aclaración 

porque vexo que non teñen moi claro, das intervencións. O centro do problema é que este 

concello tivo toda a vida un posto de tesoureiro. Non se está creando agora. O que ocorre é 

que o posto de tesoureiro, o permitía a lei, era desempeñado por un funcionario propio da 

corporación.  Adscribiuse  a  un  técnico  da  administración  xeral,  que  é  un  grupo  A, 

teoricamente  especializado  na  área  económica.  Adscribíuselle  a  ese  posto  e  estaba 

desempeñando a tesourería. Que ocorre? Non cobraba nada porque o posto, o soldo de 

tesoureiro e o soldo desa persoa coincidía en exactamente o mesmo. Entón, durante anos 

esa situación foi perfectamente válida, recollida nas RPT e sen ningún tipo de problema. O 

problema plantéxase cando fai dous anos se inclúe a catalogación no presuposto, no anexo 

de persoal, dun tesoureiro habilitado nacional. Entón, o partido dese momento hai unha 

diferenza salarial, e o que esta traballadora reclama que tampouco ven a conto no debate, 

son eses dous últimos anos. É dicir, dende que está dotado presupostariamente e por outra 

parte, lanzar unha lanza, valga a redundancia, a favor desa traballadora. Non se trata de que 

non  estivera  capacitada,  nin  que  non  tivera  competencia,  nin  moitísimo  menos.  Ela 

reclama algo dende o momento que ve que pode obter un beneficio por un traballo que 

efectivamente estaba realizando. Que realizou correctamente todo o tempo que estivo, é 

dicir, non houbo ningún tipo de problema. Agora, que é conveniente cara a evolución deste 
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concello, claro que si. E que a lei no último ano nos cambiou e nos esixiu que xa se dote 

dun habilitado nacional, si. Primeiro si e agora está suspendido porque non se pode levar á 

práctica dende o 31 de decembro. Entón, entre comillas, pero a realidade é que nos ven 

moi ben, e se lle van asignar unha serie de funcións a maiores que veremos que é o que 

pasa con elas. Agora, se as asume ou non as asume. Ou se as impugna, porque non forman 

parte do posto de traballo. Pero en calquera caso a idea é, é necesario? Pero non é que 

antes estivera facendo mal, nin  legalmente, nin que a persoa fóra unha incompetente, 

porque eu teño, xa vale, pero dicir que non está capacitada é en certa medida chamarlle 

incompetente. Entón eu teño que defender.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, por favor.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Seino, sei que non querían dicilo, pero 

O Sr.  Padrón  toma a  palabra: Que  non tiña  a  capacitación,  non que  non estivera 

capacitada.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que a tiña. Nese momento a tiña.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, que é licenciada. É licenciada.

O Sr. Padrón toma a palabra: A ver, refírome, non era habilitado nacional.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero é que de momento a día de hoxe non fai falta ser 

habilitado nacional para desempeñar iso.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Un momento Silvia, por favor, está intervindo a señora 

Secretaria e non dá lugar a un debate coa señora Secretaria.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero estamos aclarando, señor Alcalde, que non dea lugar 

a dúbidas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, pero por orde. Por orde.

A Sra. Varelas toma a palabra: Para chamarlle a unha persoa incompetente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Seino, seino.

O Sr. Alcalde toma a palabra: pero por orde unha vez que remate.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Temos outra quenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, a iso vou

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero como sei que non era a súa intención esa 

pero despois nas actas queda, é un bo momento para aproveitar a dicir, a circunstancia era.

A Sra. Varelas toma a palabra: Teño que dicir que me parece normal que cobrara, Silvia
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero me parece moi ben que cobre por desempeño 

dun posto que nese momento non,  era o posto ao que estaba adscrita e que no presuposto 

aparecía cun soldo e cobraba outro. Ese é o motivo da reclamación. Pero quero dicir, isto é 

positivo para o concello cara ao futuro. Pero antes a persoa o desempeñou perfectamente e 

era dentro da legalidade. Matizar esas dúas cousas. Non, pero é que agora está de baixa, 

claro. O caos se ocasiona por unha baixa médica, claro, pero non porque

A Sra. Varelas toma a palabra: Xa, xa, xa, pero a xente protesta.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, comprendido. Si, si, si.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Señora Varelas vostede rematou a súa intervención? Si?

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

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Correspóndelle a quenda de palabra ao voceiro ou voceira 

do Partido Popular.

A Sra.  Vispo  toma a  palabra:  Grazas  señor  Alcalde.  Grazas  señora  Secretaria  pola 

información que nos trasladou á corporación porque creo que queda claro agora mesmo o 

que, señora Fina Varelas, vostede non quería dicir o que dixo. É dicir, dende o 2011 temos 

a praza de tesoureira.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Dende antes. A última RPT

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. A última dende o 2011. A ver, a persoa  estaba 

capacitada para elo. Cambiou a lei? Si. Pero como ben dixo a señora Secretaria o temos aí 

nun impás, de momento. Entón, levamos seis meses de baixa con esta persoa, capacitada 

para o posto que estaba desenvolvendo. Once, once meses. Un ano.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, que non haxa interrupcións, agradézolle a todos 

vostedes. Diríxome a todo o pleno, a todos os concelleiros e concelleiras, que axilicemos e 

vamos a poder expor as nosas opinións igualmente. Grazas.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Fai once meses, corrixo, que esta persoa está de baixa, por 

un accidente e que lle pode pasar a calquera. Para iso, hai situacións que se poden arranxar. 

Unha  delas  era  que  a  Deputación  pode  enviar  a  persoas  preparadas,  vale?,  para 

desenvolver  este  suposto  traballo  que  facía  a  señora,  nese  caso,  tesoureira.  Vamos  a 

chamalo así, non? Que pasa? Que eu como deputada pedín se hai algunha petición en 

rexistro do concello de Barbadás en non hai ningunha, vale? neste momento.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A perderon. A perderon porque a fixen eu. E a mandei 
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eu. A perderon, iso mo discutiron. Si, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E este señor chamou

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non de verdade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A Deputación.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, podo falar?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está na súa quenda de palabra. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, en rexistro, é que non me deixan terminar, 

entón non podo explicalo. Vamos a ver. Teño toda a información e lla vou a trasladar aos 

compañeiros da corporación. Non hai nada por rexistro. Se o perderon ou non, non o sei, 

vale, porque non o podo dicir. Si hai unha chamada telefónica, vale?, solicitándoo no seu 

momento, vale?, pero que aínda estaba a persoa no seu posto, e se denegou.  Esa é a 

información que eu teño. Entón, para que non queden dúbidas o que ten que facer esta 

corporación neste momento é solicitalo por escrito. Imaxino que non perderán ese papel, 

vale? Estaremos todos detrás para ver, efectivamente, o que se contesta, porque o que 

agora mesmo está pasando, pode ter arranxo, vale? Para que esas persoas que chaman á 

señora  Fina  Varelas  non teñan problemas  que  soamente  a  chaman  a  ela,  porque  que 

saibamos as dúas persoas que neste momento están facendo as funcións, o están facendo 

correctamente. Tampouco temos maiores problemas. Vale? Despois, eu non sei se ven os 

informes que nos pasou a señora Secretaria? Os informes din, o 29 de novembro de 2016, 

hai un informe da señora Secretaria facendo, unha memoria para solicitar esa funcionaria. 

O 16 de febreiro de 2017, hai un informe do Alcalde, ou sexa, que se solicite outra vez a 

través de Secretaría outro informe. 12 de  setembro de 2017, hai  unha Mesa xeral  de 

negociación  onde  non  están  de  acordo  e  non  apoian  a  medida  de  sacar  a  praza  de 

tesoureira. Supoñía un gasto enorme en materia de persoal con menos gastos, ou sexa, a 

ver, o que quere dicir esta Mesa xeral é, saben canto custa o posto de tesoureira neste 

concello? O sabe señora Fina Varelas? 57.000 euros, máis os trienios que poda traer unha 

persoa que se xa ven cuns anos, pois realmente nos vai custar ao mellor máis de 60.000 

euros ao concello. Neste momento, o posto, hai unha persoa de baixa pero que entendemos 

que se poda reincorporar, ou senón, facer pois unha substitución desa persoa que poda 

cumprir as súas funcións. Hai outras dúas persoas neste departamento, ou substituíla con 

dúas, como di a Mesa xeral de negociación dos sindicatos, é dicir, con menos presuposto 
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do que nos vai custar neste momento unha tesoureira, o concello pode saír adiante, señora 

Fina Varelas e membros da corporación. O que están dicindo é, en ningunha das Mesas de 

negociación, recordan que na última do 3 de outubro de 2017, os sindicatos, que todos 

votaron  en  contra.  Todos  votaron  en  contra.  Recordan  que  calquera  modificación  do 

capítulo I do presuposto require dunha Mesa xeral de negociación. E matiza que do propio 

informe de intervención se deriva que non necesita informe de intervención, se deriva que 

non necesita un tesoureiro habilitado nacional e propoñen retirar a proposta e abordar unha 

negociación  nova  da  RPT.  Vale?  Eu  non  sei  se  ven  estes  informes  que  nos  pasou 

Secretaría? Que quere dicir todo isto? Nós, neste momento non temos ningún informe de 

intervención sobre a mesa.  Non sei se alguén o ten ou o deixa de ter? Porque nunha 

comisión alguén desta corporación dixo que tiña un informe de intervención. Non sei se é 

que é máis adiantada que os demais membros desta corporación, ou será que ao Partido 

Popular non se lle entregou? Iso é o que quero saber. Hai outro informe que dixo a señora 

Varelas, señora Fina Varelas, que ten da Deputación. Gustaríanos saber se efectivamente é 

así e velo.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. Na miña seguinte intervención seguirei. Pero que 

quede claro que o Partido Popular non ten ningún informe de Intervención. O deixo aí para 

a seguinte quenda. Grazas

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, hai un informe no expediente de existencia de 

crédito.  Só de existencia de crédito.

A Sra. Vispo toma a palabra: Só de existencia de crédito.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, vale.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón É o que pediu Alcaldía, nada máis. Perdón, pero 

quería matizar iso para despois na segunda quenda. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten vostede a quenda de palabra, señor Fírvida.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Si. Seguramente teñen vostedes razón cando din que se 

tardou moito en sacar esta praza para cubrila. Eu non penso como a portavoz do Partido 

Popular que non faga falta. Eu creo que o volume de traballo deste concello, o volume de 

poboación, as necesidades de traballo e o que se fai neste concello como se explicou antes 

aquí, aconsella a cobertura desta praza. Por pura inercia do concello. É un concello en 

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

14



CONCELLO DE BARBADÁS

crecemento  que  ten  moitas  necesidades.  Hai  que  liquidar  taxas,  hai  que  facer  moitos 

traballos, hai que liquidar impostos, hai que facer nóminas, é moito traballo. Quen está 

aquí todos os días sabe perfectamente o traballo que se fai en intervención, o ocupadas que 

están as traballadoras en intervención en determinadas épocas do ano que se xuntan cunha 

carga laboral, moi, moi grande e non teñen tempo material para sacar adiante todo este 

traballo.  Ademais,  asumindo  funcións  que  non lle  son  propias,  como vostedes  tamén 

dixeron, a súa categoría profesional. Non é porque non o saiban facer, que si que o están 

facendo, polo tanto si que o saben facer, loxicamente, senón que non é propio da súa 

categoría profesional. Polo tanto, eu creo que está máis que xustificado a cobertura desta 

praza. É certo, na Mesa sindical, os sindicatos, e eu os entendo, son representantes dos 

traballadores e eles defenden, aos traballadores que están agora mesmo nesta casa. E eu o 

entendo, de verdade,  noutra  postura se  eu non estivera deste  lado da mesa e fose un 

traballador do concello tamén podería defender esa outra posición, non? Porque se vai 

dedicar como di vostede unha cantidade de diñeiro á cobertura dunha praza necesaria. A 

cantidade de diñeiro non é algo que decidamos nós. A cantidade de diñeiro que vai cobrar 

esa traballadora ou traballador como figura tamén nos informes que vostedes len tan ben, 

pero ese cacho a vostede se lle esqueceu lelo, van a ser, vai a ter unha retribución conforme 

ao posto de traballo para a que a vamos a chamar. É dicir, vai a ser igual. Está no informe, 

si. Supoño que xa o leron. É dicir, vai a cobra o que está estipulado por lei. Nin máis nin 

menos. Nós aí non somos nós quen marcamos ese salario, senón que digamos é así o que 

debe cobrar. Eu creo que tamén se tardou demasiado. Iso é certo. Explicouse nas comisións 

informativas as causas dese atraso na convocatoria desta praza, non? Eu creo que hai, eu 

podo ter unha parte de culpa. Nós, a idea cando chegamos ao goberno, cando collemos, eu 

persoalmente a responsabilidade de facenda, infórmome e dinme e me asesoro, de que é 

necesario cubrir a praza de tesoureiro. Que é unha imposición legal. É un imperativo legal. 

Non é subxectivo noso. Senón que hai unha norma superior que nos obriga aos concellos 

superiores a 10.000 habitantes a ter esa praza cuberta. Hai alternativas como é pedir unha 

persoa da Deputación. Creo que xa se fixo, esa xestión, xa se falou aquí. A min non me 

queda ningunha dúbida de que se fixera esa xestión porque estamos informados diso. Se 

vostede quere que volvamos a facer un envío por rexistro farémolo non é ningún problema 

mañá volver a facer esa solicitude, pero iso está feito, e a resposta da Deputación é que non 
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nos van a enviar a ninguén. Que Barbadás xa ten a suficiente entidade para cubrir as súas 

prazas destas características. De feito, a Deputación Provincial de Ourense, non manda 

tesoureiros  a  ningún concello  á  provincia  de  Ourense  con máis  de  5.000,  de  10.000 

habitantes. Os cinco concellos que hai en Ourense con máis de 10.000 habitantes, Xinzo, 

O  Barco,  Carballiño,  non  mandan,  non  cobren  esas  prazas  de  tesoureiro  dende  a 

Deputación  Provincial.  Teñen  que  ser  os  propios  concellos  quen  asuman  esa 

responsabilidade, e eu o entendo. Eu o entendo porque a Deputación está para servir aos 

concellos que non teñen suficiente capacidade económica ou administrativa para asumir 

certas competencias. Ese é o traballo da Deputación que tanto defende o seu presidente. 

Outro motivo da tardanza tamén puido ser porque estivemos valorando, moi polo miúdo, a 

posibilidade de abrir un servizo de recadación para levar a xestión directa dos impostos 

nesta  casa.  E  desistimos,  tamén  o  teño  que  dicir,  desistimos  desa  opción  pola 

imposibilidade  de  poder  contratar  con carácter  indefinido,  é  dicir,  a  funcionarios  que 

quedasen na casa despois de estar formados, para poder desenvolver o seu traballo nesa 

oficina de recadación. Como vostedes comprenderán non podemos abrir unha oficina de 

recadación con contratos temporais e que o día 31 de decembro, cese, poñamos por caso 

un informático, un administrativo, e unha xefa de recadación e que o día 3 de febreiro, 

entre unha persoa nova que non teña nin idea. Quen liquida os impostos? Quen pecha o 

ano? Quen pecha o exercicio económico? Quen fai as táboas de Montoro? Quen liquida 

nóminas? Sería imposible. Polo tanto desistimos dese camiño. O camiño alternativo a levar 

unha xestión directa da recadación de todos os impostos municipais que están delegados na 

Deputación Provincial de Ourense é cubrir a praza de tesourería e incluír dentro das súas 

funcións, e vamos ver como evolución isto, tamén ten razón a señora Secretaria, unha 

encomenda que é a xestión das nóminas e dos seguros sociais. E nada máis.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Quedou claro que esa persoa que estaba realizando os 

traballos de tesoureira, que o fixo perfectamente os anos que o fixo, simplemente que non 

era posto que agora queremos sacar.  Ou sexa,  un habilitado nacional,  nada  máis.  Iso 

quedou clarísimo, que é o que quería referirnos. A responsabilidade de que a día de hoxe 

cheguemos a esta situación é porque xa dende o 2011 se puido facer isto. Non se fixo, e  

non sabemos polo que. E tivo que chegar unha, polo que fora. Digo que tivo que chegar un 
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momento en que a persoa que realizaba esas tarefas pois tivera un problema persoal, unha 

baixa ou o que sexa para que este concello quedara, o tema saíra outra vez a flote, o tema 

da praza de tesoureiro que necesitamos, que é por imperativo, como di o señor Fírvida. 

Pero tivemos que chegar a este problema. Ou sexa, antes uns pois non o fixemos porque 

non tiñan cartos ou polo que fora, outros porque querían facer outra cousa e como di por 

falta de informes, ou sexa,  a cousa foise demorando, demorando, demorando, ata que 

agora xa estamos nun punto que non podemos demoralo máis. Logo despois, pídese á 

Deputación, aquí din vostedes que non chegou papel ningún. Ao final, claramente non 

sabemos realmente o que pasou. É verdade que os traballadores están os sindicatos, están 

en contra disto porque claro hai outros problemas no concello con temas laborais doutros 

funcionarios do concello e ven nisto que se agora un gasto de diñeiro que, con ese diñeiro 

se  podían  arranxar  moitas  problemáticas  que  teñen  eses  traballadores.  Tamén  o 

entendemos. Á vista do público está que as cousas non se fixeron ben dende un principio e 

agora pois, apañaremos como sexa. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Varelas, a súa quenda

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois eu non vou a repetir o que dixen antes. Manteño que 

é un posto moi importante. Só  aclarar o que lle aclarei á señora Secretaria que eu non 

dixen que esta persoa fora incompetente para o seu traballo xa que o veu desempeñando. O 

que tamén é certo é que dende hai dous anos as cousas cambiaron. Tamén recoñezo que 

esa persoa durante estes dous anos ten que cobrar polo que fixo. É normal e debido. Pero 

xa é hora de que teñamos este posto cuberto como conforme ten que ser. Non lle vou a 

contestar á señora Chelo Vispo porque gústalle moito a polémica e gústalle as absurdeces, 

entón non merece a pena contestarlle. Grazas.

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

Chelo Vispo. Cando queira.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Quen o aconsella señor Fírvida este posto? Vostedes? 

Porque realmente, vamos a ver, neste momento, se esta persoa non estivera de baixa e teño 

que volver repetilo, estaría cuberto pola persoa que estivo facendo estas funcións. O único 

que reclama son estes dous anos que si lle corresponde da diferenza que non cobrou entre, 

do seu posto que facía de tesoureira. Vamos a ver, quéreme explicar onde están todos, 

todos os programas informáticos metidos nun caixón?
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Non.

A Sra. Vispo toma a palabra: Ah, non están nun caixón. Vale. Logo nolo explica, non se 

preocupe. Vamos a ver. Compramos, gastamos diñeiro para telo como sigo dicindo nun 

caixón ata que me demostre o contrario, porque de momento creo que as nóminas e todo 

isto o está facendo unha empresa externa que nos custa bastante diñeiro todo o ano. Vale? 

que iso xa pedimos para que vostedes o saiban todos os custes de Whurth, neste momento, 

da empresa. Servizo de recadación? Por activo e pasivo, dende que vostedes estaban na 

oposición,  señor  Fírvida,  pediron  que  o servizo  de  recadación estivera  en páxinas  de 

periódico para que a xente que non estaba nese momento aquí, como o señor Padrón e a 

señora Fina Varelas e outros compañeiros, que agora están no grupo de goberno, por activo 

e pasivo pedían que a recadación pasara ao concello. Vostede recoñeceu publicamente que 

non se pode. É que non  se pode, vale?, porque o custe non se dá asumido. E vostede quere 

gastar 60.000 euros nunha persoa que como ben din os sindicatos que ao  mellor cun 

administrativo, cunha persoa de axuda ao departamento, non sople, ao departamento, agora 

mesmo de economía lle podería axudar. Once meses, vale?, once meses, me ven xenial que 

non foran seis, once, que non buscaron unha solución. Pero si temos técnico de igualdade, 

dinamizador que vai a haber agora na Casa de Cultura, etc, etc, etc. Abriron un museo de 

fole, ou sexa, vale?, con case 100.000 euros de gasto e estame vostede dicindo que agora 

nos vamos a gastar 60.000 euros nun habilitado nacional cando realmente hai persoas neste 

concello que está de baixa, pero que se pode cubrir de momento e que poda facer a súa 

función como a fixo perfectamente, que quede ben clariño ata agora. Vale? Señor Padrón, 

o que eu lle dicía e acabo de repetir, que o teño apuntado aquí, si, había unha persoa 

capacitada dende o 2011. Sabe por que non se contratou un, porque nese momento non 

pedían  un  habilitado  nacional,  senón  que  mo  confirme  a  señora  Secretaria,  pódome 

equivocar. Porque realmente ela facía, realmente, tódolos servizos que había que facer, 

vale? Igual que agora, igual que agora. Non fai falta gastarnos estes 60.000 euros. Que o 

imos pregonar por activo e pasivo, porque entendemos que aquí se está derrochando o 

diñeiro para o que non é. vale? E sinceramente, é que xa, 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo, leva tres minutos quince 

segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu creo que queda claro, realmente, que non necesitamos 
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un habilitado nacional, vale?, é o que quero deixar claro. E que todo este diñeiro, entre as 

externalizacións e as persoas que temos aquí o podemos desenvolver perfectamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo remate, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, señor Fírvida.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra: Podo por alusións? Primeiro, a praza estaba dotada antes 

de  que as  persoas  que desenvolvía  esas  funcións se  puxera  de  baixa.  A praza  estaba 

orzamentada nos orzamentos do ano 2017. A persoa púxose de baixa en marzo do ano 

2017. Polo tanto é evidente que tiñamos a intención de contratar unha tesoureira aínda que 

esta persoa non se puxera nunca na súa vida de baixa. Porque non ten que ver unha cousa 

con outra. Eu non comparto o que di a portavoz do Partido Popular. Entende que ela faga 

esta intervención aquí no pleno para defender a súa posición. Eu non a comparto. Eu creo 

que é necesario para a carga laboral que ten este concello e o servizo de intervención, é 

necesario, imprescindible e unha responsabilidade nosa dotar este posto porque o traballo é 

moito, a poboación é moita, as necesidades son moitas. E ao que ela lle chama gastar e 

derrochar,  con esa linguaxe  neoliberal  do Partido  Popular,  nós lle  chamamos investir. 

Investir en capital  humano. Porque o capital  humano aporta  á función pública moitos 

beneficios.  Non é gastar  nin é  derrochar.  Xa sabemos que para o Partido Popular  un 

médico, un profesor, tamén é gastar, é derrochar. Para nós non, para nós é unha inversión 

que se fai nesta sociedade. Outra cuestión, recadación á xestión directa? Home, que nolo 

digan vostedes, que nolo digan precisamente vostedes. Isto nolo podía achacar calquera 

outro grupo da  oposición,  pero  que nolo digan  vostedes  que  o motivo polo  que non 

podemos recobrar a xestión directa da cobranza dos impostos é precisamente unha lei que 

nolo impide que é do señor Montoro, que é do Partido Popular. Que si o señor Montoro e o 

Partido  Popular  por  unha  vez  na  vida  se  desen  conta  das  necesidades  que  teñen  as 

administracións locais

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

O Sr. Fírvida toma a palabra:  E levantaran a lei de estabilidade orzamentaria do ano 

2012 e se nos permitira aos concellos ser maiores de idade e asumir as nosas competencias 

propias

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Fírvida ten que remate
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O Sr. Fírvida toma a palabra:  Solucionaríamos eses problemas. Pero non nos deixan. 

Non nos deixa o Partido Popular do señor Rajoy. Claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. A ver, vamos a ver. Eu tamén teño algo 

que dicir sobre este tema. En primeiro lugar dicirlles

O Sr. Fírvida toma a palabra: Só, unha cousa. Perdón, é que isto é gravísimo. Isto claro. 

O software está instalado nos computadores do concello de Barbadás. Están mirados polos 

informáticos e están en pleno uso. O día que teñamos estas persoas poderán usar isto. É 

que hai que anticiparse. Hai que ter as máquinas para poder usalos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Xosé Manoel, non podemos entrar neste debate así. Se 

temos a persoa e non temos o software.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, Xosé Manoel. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Sabes do que nos ían acusar? De improvisación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel. 

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Nos ían acusar de improvisación senón tiveramos os 

programas de recadación. Claro. Claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Rematou? Ten que rematar. Vamos a ver. 

Antes de nada aclararlle a todos os membros da corporación que a señora Secretaria si que 

fixo xestións coa Deputación en relación a conseguir traer para este concello unha persoa 

que  exercera  as  funcións  de  tesoureira  ou  tesoureiro,  que  as  fixo  con  Asistencia  a 

Municipios, con Secretaría xeral, con Tesourería, con Asesoría Xurídica. E eu mesmo, falei 

con Asesoría Xurídica. Eu mesmo. E a resposta foi que dado que, estamos falando, dun 

concello que ten funcionarios e funcionarias que eles non poden dende a Deputación, 

atender esta necesidade. Falei co responsable de Asesoría Xurídica. Para que lle quede 

claro  a  todos  vostedes.  E  a  señora  Secretaria  fixo  varias  xestións  con  todos  estes 

departamentos, que ao final culminaron coa xestión que fixen eu con Asesoría Xurídica. 

Dito isto. E que a min asómbrame tamén un pouco esta dinámica na que entran vostedes 

de  dicirse  e  desdecirse.  E  voulle  a  explicar  porque  lle  digo  isto.  E  que  a  lei  que 

inicialmente obrigaba a ter nun concello de máis de 10.000 habitantes un tesoureiro ou 

tesoureira, é unha lei de rango estatal emanada dunha maioría absoluta do Partido Popular. 

É  que,  de  verdade,  a  incoherencia  e  a  inconsistencia  asómbrame.  E  modificouse  ou 

deixouse en suspenso a raíz de que os concellos afectados, que eramos moitos e somos 
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moitos, nos levantamos un pouco en pe de guerra. Entón, eu francamente non o entendo, 

pero  hai  que  deixar  as  cousas  enriba  da  mesa  e  poñer  negro  sobre  branco  o  que 

corresponde dicir. Polo tanto, este debate queda pechado. Votos a favor?

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, abstención

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra? 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Señor Alcalde, só un momento. Estamos votando en 

contra e vamos a impugnar este punto do acordo do orde do pleno porque entendemos 

que non é legal. Non temos o informe de intervención e polo que nos comentaron vamos 

a impugnalo. Vale? Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. 

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

PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, os votos en contra do PP e as abstencións 

do Grupo Mixto: “Modificación puntual RPT “Posto de tesourería”

4. LEVANTAMENTO DE REPARO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto catro que é o levantamento de reparo. 

Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. O levantamento de reparo ven determinado porque na 

partida de produtividade, na partida de produtividade, nos orzamentos figuraban 1.000 

euros, que é a mesma cantidade que figuraba o ano pasado. Cantidade que non se nos 

deixa incrementar posto que os orzamentos xerais do estado non están aprobados, e ao non 

estar aprobados os orzamentos xerais do estado seguen en vixencia a regra de gasto e as 

normas de estabilidade orzamentaria que quedaron aprobadas polo señor Montoro na Lei 

de Estabilidade do ano 2012. Estas normas din que so se pode aumentar o gasto de persoal 

e as partidas de produtividade no un por cen. Como os orzamentos están prorrogados, os 

orzamentos do estado están prorrogados os do ano 2017, ese 1% segue en vixencia para 

este ano. É dicir,  poderíamos ter pasado de 1.000 euros a 1.010 euros unicamente na 

partida de produtividade. Diferentes circunstancias laborais deste concello nun punto que 

vai vir a continuación, este goberno ten previsto repartir e poñer en funcionamento unhas 
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partidas dedicadas ao pago de produtividade  a certos traballadores e traballadoras que 

están asumindo competencias e funcións que non lle son propias, que son de postos de 

maior, de maior categoría,  e salario, e tamén a outros traballadores que están facendo 

funcións con carácter extraordinario. Polo tanto, para dotar a esta partida de produtividade 

cunha cantidade de 17.000 euros, é necesario o levantamento deste reparo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Padrón a súa quenda.

O Sr. Padrón toma a palabra Si, vai vir a continuación o punto sobre o que vai o tema do 

reparo

O Sr. Alcalde toma a palabra:Virá unha vez que se remate as mocións.

O Sr. Fírvida toma a palabra:O levantamento do reparo é este punto.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si, pois xa falaremos do tema despois. Agora xa quedou 

explicado polo señor Tenente Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Varelas, a súa quenda 

A Sra. Varelas toma a palabra: Só facer unha pregunta. O tema deste diñeiro que 

queremos ter de 17.000 euros, a que vai destinado? A produtividade ou a horas extras 

que fagan funcionarios, funcionarios ou traballadores da casa, claro? Porque unha cousa 

é produtividade e outra son horas extras, entón quería saber se é para uns ou para outros. 

Máis que nada para telo claro. Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, é para produtividade. Non son para pagar horas extras, 

é para pagar produtividade.

A Sra. Vispo toma a palabra: O Partido Popular está de acordo, como non vai ser menos, 

que realmente os traballadores deste concello cobren xa que non o poden cobrar en horas 

extras, pois que se axilice algún mecanismo como neste caso o tema de produtividade para 

que podan cobrar, pois as distintas funcións que fan persoas deste concello,  incluso, o que 

falabamos antes no departamento de economía pois que están facendo unhas competencias 

que non son propias desas persoas. Igual, pois que a policía, igual que en diversos ámbitos 

deste concello, como é a Casa de Cultura, como pode ser en gardería, e como pode ser 

noutros servizos que están reclamando todos os traballadores do concello. Estamos de 

acordo en que  esta  partida  se  dote  con 17.000 euros.  Despois,  no seguinte  punto  xa 

diremos  polo  que  non  estamos  de  acordo,  nos  criterios,  pero  si  en  que  realmente 

loitamos para que os traballadores, é sabido que durante, cando gobernaba o Partido 
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Popular,  non había  diñeiro,  había  soamente  para  horas  extras  e  que  o tiñamos moi 

complicado para que esas persoas puideran, así se lle daba en días laborais. Vale? agora 

mesmo,  tamén  quero  dicir  que  levan  vostedes  tres  anos  gobernando  e  que  este 

mecanismo, por así dicilo, xa se puido facer anteriormente. E nós votaríamos a favor,  

como o vamos a facer agora, para que realmente os traballadores do concello puideran 

cobrar esa produtividade. Que quede claro que anteriormente nós non puidemos facelo 

porque non nos deron este mecanismo, agora mesmo si. Entendemos que é un pouco 

tardío porque levan tres anos con esta problemática. Entendemos que agora mesmo é 

unha soga ao pescozo a esta corporación por distintos departamentos, como pode ser a 

policía, que xa direi posteriormente, como de todos é sabido que levan dende fai un mes 

ou dos meses, facendo unha hora menos de traballo, ou sexa, equiparándose ás persoas 

deste concello, entendo que si, entendo que si porque comentáronolo e imaxino que ás 

demais  persoas  da  corporación  tamén.  E  entón,  pois  realmente  despois  doutros 

departamentos que como digo puxeron a soga ao pescozo á corporación, é acalar, o que 

si posiblemente podería vir en poucos meses de parte de todos os traballadores deste 

concello. E o deixo aí. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Xosé Manoel.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada. Se estamos todos de acordo estou, claro, estou feliz. 

Si, pero tamén estou sorprendido, non? Sempre das insinuacións veladas que nos fan desde 

o Partido Popular, de verdade. Estas ameazas así, baixo, das cousas que nos poden ter 

pasado cos traballadores dentro duns meses, e coa soga ao pescozo, e este linguaxe así 

belicista. E digo eu, nós non palpamos nada diso aquí no concello

A Sra. Vispo toma a palabra: Por favor, as mesas dos sindicatos. É que as actas o poñen.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Chelo, agradeceríalle que non interrompa. Llo 

agradecería a todos tamén.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón, perdón. Meu deus.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Entón teño agora que dicir unha cousa, as actas das mesas 

dos sindicatos, das mesas sindicais

A Sra. Vispo toma a palabra: O din.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Saben vostedes porque as le o Partido Popular, porque por 

primeira vez en vinte e oito anos, eles nunca, nunca se sentaron na súa vida. Iso non é 
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certo, non é certo porque nolo manifestan os sindicalistas. Nunca en vinte e oito anos se 

sentou o Partido  Popular  nunha mesa  sindical  a  negociar  cos traballadores.  Estámolo 

facendo nós e aínda vostedes teñen a cara de dicirnos agora o que pasa na mesa sindical. 

Mire, o que pasa na mesa sindical é que os traballadores, os representantes sindicais e os 

responsables dos traballadores e o goberno, estamos intentando poñer orde ao descalabro 

que vostedes nos deixaron de todos os seus anos de goberno. Aos salarios misérrimos cos 

que  contrataron  ás  persoas  e  con  todos  os  problemas  que  hai  en  materia  de  laboral 

derivados de todos eses anos de atrás. E agora veñen os sindicatos a pedirnos a nós contas 

polo traballo que vostedes deixaron sen facer e non somos quen de sentarnos con eles e de 

comprometernos  a  negociar  un convenio colectivo,  para  que  dea  solución a  todas  as 

demandas laborais que existen neste concello, cousa que vostedes non fixeron nunca en 

vinte e oito anos. para que nos veñan a recordar agora as actas da mesa sindical. Se nunca 

estiveron nunha. Nunca!. Nós si. Xa sabemos o que son. Traballadores defendendo os seus 

dereitos laborais, do que me alegro.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Perdón,  eu  teño  que  facer  unha  aclaración  de 

legalidade. Sobre a falta de exactitude dunha afirmación agora mesmo do Tenente Alcalde, 

porque me compete, porque me compete, como asesor legal da corporación. Se non se 

negociaran sindicalmente, por exemplo cuestións como a RPT, sería un expediente nulo e 

ilegal.  Si houbo negociacións sindicais puntuais con independencia de que os temas a 

abordar os decidise cada grupo de goberno en cada momento. Pero que houbo eleccións 

sindicais, que están plasmadas no departamento de Secretaría, todas as actas, que houbo 

negociacións  sindicais  e  mesas  de  negociación,  si  que  as  houbo  e  forman  parte  dos 

expedientes,  por exemplo do expediente da  RPT.  Porque senón eu tería  que facer un 

informe desfavorable e non podería levarse, entón como me compete a miña actividade 

profesional tiña que matizar isto, sen querer afondar no debate político.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, non, eu xa acabei. Eu dixen o que dixen. Eu digo que 

o que se nos transmite é que mesas sindicais dende o ano 2011 alén desa negociación da 

RPT, si pasou por mesa sindical, non sei se o 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se queren llo explico a todo o mundo.

O Sr. Fírvida toma a palabra: A nós se nos transmite dende os sindicatos.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Dende o ano 2004 para facer a primeira RPT que a 

fixen eu, houbo que negocialo sindicalmente, ou sexa, que nunca nos saltamos os trámites 

legais. Outra cuestión é que os sindicatos non estiveran contentos, satisfeitos co tipo de 

asuntos que se negociaban e coas aspiracións que tiñan cara á defensa dos traballadores. 

Pero, que si houbo negociacións sindicais e houbo mesas sindicais e tamén, que non había 

eleccións, e iso non é certo porque están plasmadas nas negociacións sindicais. Agora, que 

non estaban satisfeitos, de acordo. Que están más satisfeitos agora coa liña, tamén. Pero 

non é que non os houbese habido, que senón era ilegal.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Eu non ía intervir ata despois, pero por dicir algo, nas 

actas, non é por defender ao señor Fírvida, pero el ten razón nunha cousa que di, nas actas 

que di  vostede que aparecen, pois nas actas aparece o que cada persoa declara nesas 

reunións. E nesas reunións non todos van dicir que todo é moi bonito e marabilloso, cada 

un defenderá a súa postura, para iso están esas reunións. Se vostede di que hai outras 

cousas neste  concello,  ou algo  que non apareza nas actas desas reunións sindicais  co 

goberno, pois dígaas aquí publicamente. Iso tamén é verdade. Non, non, vostede dixo antes 

que mire vostede as actas e xa verá, non sei que. Ou algo así. Mirei as actas e nas actas o 

que hai é persoas que poñen as súas opinións, pero vamos, non hai cousas aí gravísimas. 

Ou sexa, cousas que expoñen os representantes dos traballadores, pois que queren isto, que 

queren aquilo, que lles parece ben aquilo, ou que non lle parece ben aquilo. Nada máis. 

Non hai ningunha cousa oculta ou algo, como.. Non, pero parece que vostede despois di  

algo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agradezo por favor que non ses interrompa, que están 

vostede entrando todo o tempo.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vostede segundo dixo despois que senón dentro duns 

meses pasaría aquí algo. Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, interrompo un momentiño, por favor, por 

favor.  Estamos  entrando  na  dinámica  continuamente  interromper  as  intervencións  de 

concelleiros e concelleiras.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor. Os concelleiros e concelleiras
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O Sr. Padrón toma a palabra: Eu non interrompín a ninguén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Insisto, a todos e a todas que non interrompan. Cada un ten 

un tempo que está nun regulamento e que aprobamos entre todos e todas e polo tanto, 

agradeceríamos, eu creo que o agradecería non só eu, senón todos, incluso o público que 

está  presente,  que  respectáramos as  quendas  de  palabra,  e  cada  un despois  interveña 

conforme ao que queira explicar.

O Sr. Padrón toma a palabra: O que si que pensamos, dende o noso grupo, é que aquí as 

cousas, polo menos ben, ben, non se fixeron nunca, porque se chegamos a un punto en que 

agora temos que, que nós vamos a votar a favor, claro está, porque hai xente que está 

realizando traballos dos que non está remunerada economicamente e hai que buscarlle 

algún tipo de solución, pero está claro que chegamos a unha solución que incluso os 

propios representantes  do  sindicato  xa  estiveron na reunión. Pero queren que se  faga 

porque se quere, esas persoas necesitan cobrar esas remuneracións, pero todo está pendente 

dun convenio, todo está pendente dunha RPT, polo tanto está claro, non se pode dicir, ou 

defender que durante os anos anteriores as cousas se fixeron, pois como ao mellor habería 

que habelas feito para non chegar a estes extremos. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra:  Dicir que Democracia Ourensana si está de acordo en 

que pagar a produtividade ás persoas que así o merezan, xa que son unha persoa partidaria, 

tanto na vida política coma na miña vida persoal, penso que as persoas teñen que cobrar 

polos traballos que desempeñan. Entón, como non podería ser doutra forma estamos de 

acordo.  Tamén  dicir,  que  moitos  dos  problemas  que  temos  agora  no  concello  veñen 

derivados dunha mala xestión dos vinte e oito anos do Partido Popular. E é certo, porque 

cambiou o goberno, fai dous anos e medio, non tres, e hai queixas de traballadores, hai 

queixas de funcionarios, e eu enténdoas e compártoas. Porque hai xente que está cobrando 

os soldos escasos, ímoslle chamar escasos, pero eses soldos escasos non foron marcados 

polo goberno actual, foron no seu día. Que pasa? Por que antes a xente calaba e non dicía 

nada? Pois non o sei. Iso tédesllo que preguntar aos traballadores. Agora o que é certo que 

o problema non se desencadeou neste último ano, nin nestes últimos dous anos. Isto ven de 

atrás. E ven de atrás mal, porque se as cousas veñen ben, non habería tantos problemas. 

Referente á policía local, eles xa levan moito tempo coas súas queixas. Non veñen das 
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queixas de agora, deste ano nin do ano pasado, porque eles viñeron a falar comigo, señora 

Chelo, porque sempre me pregunta, debe pensar que eu me invento  as cousas cando falo 

de veciños, viñeron falar comigo e me dixeron que isto xa ven de hai moito tempo.  Xa na 

época do Partido Popular tiñan queixas. Entón, xa está ben de mirar para outro lado e 

vaiamos a arranxar os problemas que temos, pouco a pouco, porque todo dun golpe, como 

nos informou a  señora  Secretaria  o  outro  día  é  difícil.  Pero  aos  poucos  podemos  ir 

arranxando cousas. E nada, dicir que isto é un debate un pouco raro porque nas comisións 

informativas dinse unhas cousas, nos plenos dinse outras, e entón eu a veces pregúntome 

para que valen as comisións informativas? Se é para xogar ao gato e ao rato, ou para xogar 

ao despiste, ou, aínda non o entendo moi ben. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, non poña palabras que eu non digo. Vamos a 

ver, o que lle dixen  ao señor Fírvida non ten nada que ver coas actas das mesas dos 

sindicatos. Vale? A ver, o que poñen esas actas é que se deixen unha serie de problemas e  

que se solucionen os problemas que realmente hai neste concello cos traballadores. Vale? 

Nós temos información que, a ver, que hai un pacto de boa fe entre os traballadores dun 

sector e o grupo de goberno para arranxar o problema de ese cobro desas horas. Vale? 

Refírome a iso. Entón, non vou a deixalo  e que hai un malestar xeral entre os traballadores 

que ao mellor desencadearía dentro de dous ou tres meses, pois posiblemente, ao mellor 

unha queixa maior. Eu non o digo e ao señor Fírvida non o ameazo. É o que nos comentan 

os traballadores. Eu non estou ameazando a ninguén. Se ameazara o diría doutra maneira. 

Pero non estou ameazando. Estou dicindo o que nos trasladan a nós os traballadores, vale? 

O vamos deixar aí.  En vinte e oito anos de goberno, señora Fina Varelas,  non houbo 

ningún problema. Non busque vostede ningún rato na ratoneira, porque realmente ningún 

traballador,  había  problemas  coa  policía  porque  si,  porque  eles  fan  moitas  horas  e 

realmente non se lles podía pagar porque as horas extras, era o que había, había 1.000 

euros senón me erro, ou me corrixa a señora Secretaria, había 1.000 euros e non daba para 

nada.  Entonces,  eles  facían  unhas  horas  extras  porque  entraron outros  tres  policías  a 

traballar,  perdón,  dous,  perdón  tres  policías  a  traballar  e  realmente  o  que  había  non 

chegaba  para  poder  pagarlles  as  horas  extras,  vale?  Loxicamente  se  recoñece  que 

efectivamente  había  problemas,  pero  mire,  nos  demais  departamentos,  con  todo, 
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funcionaba perfectamente.  Nos axudaban. Vostede soamente ten que velo nas ceas de 

Nadal, no entroido como nos axudaban as persoas todas do concello e todo o sacábamos 

adiante, vale? Cos concelleiros ao pe do cañón. Isto hoxe non pasa. Non hai conciliación 

entre os traballadores e as distintas áreas deste concello. Iso é o que quero deixar moi claro. 

Sabe  vostede  cantas  reclamacións  xudiciais  hai  neste  momento? Señora Fina Varelas. 

Señor Padrón e a corporación imaxino que o sabe. Vinte e sete. E as que haberá e as que 

nos quedarán. Cantos anos levamos neste goberno? En maio vai facer tres anos que entrou, 

maio,  xuño,  tres  anos,  vale?  Vostede  forma parte  deste  goberno,  igual  que  o  Partido 

Popular igual que todos os que estamos aquí representando aos veciños que nos votaron, 

vale? E agora ven vostede dicir que despois de tres anos vamos a intentar arranxalo pouco 

a pouco. Lle queda un ano formando parte desta corporación ou o que virá máis adiante se 

vostede se presenta, vale? Agora, o que non entendemos é que agora vostede veña dicindo 

que vamos a arranxalo e que vamos a empezar, dende que? Señora Fina Varelas. Mire, se 

lle fago un exame a vostede de como funciona este concello ao mellor suspendería. O 

deixo aí. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vou empezar polo final. Vou empezar polo final, polas 

súas afirmacións últimas señora Chelo Vispo. Vamos a ver. Vostede fala por exemplo, por 

exemplo, de que na policía local non se podían pagar horas extras porque había 1.000 

euros, non era suficiente para pagarlle as horas extras. Mire, este goberno goberna con oito 

concelleiros, con oito, de dezasete. Oito de dezasete. Vostedes gobernaron vinte e oito anos 

con trece, trece non, once, nove, oito, e non tiveron a valentía, nin a vontade política, e falo 

vontade política con maioría absoluta para traer a un pleno, para traer a un pleno unha 

modificación da contía das horas extras. Non o trouxeron. E se non o trouxeron foi porque 

vostedes non quixeron, e porque vostedes non quixeron. O Partido Popular non quixo. Se 

vostede non quere verse personalizada pois digo Partido Popular. Pero tamén lembro que 

vostede  estaba  nese  goberno  como  Tenente  Alcaldesa,  entre  outros.  Vale?  Se  hai 

problemas,  ou  se  fora  que  houbera  problemas,  se  fora  que  houbera  problemas  neste 

concello  cos  traballadores,  derívanse  case  todos dos  soldos,  porque  hai  persoas  neste 

concello, e  os veciños e veciñas téñeno que saber, que gañan 600 euros. 600 euros! E 

dende logo, como dixo a señora Fina Varelas, non fomos nós quen puxemos eses salarios. 

Non fomos nós quen puxemos eses salarios. E que ademais hai persoas neste concello, 
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neste concello, e xa o dixen máis veces e volvo repetilo e reiterareino ata a sociedade, que 

están  ocupando  postos  de  traballo,  ao  mellor,  que  están  contratados  como monitores 

socioculturais e están desempeñando postos de auxiliares administrativos. E tampouco os 

puxemos nós nese posto. Tampouco os puxemos nós nese posto. Vale? E por certo, por 

certo, tamén dicirlles a vostedes, tamén dicirlles a vostedes que houbo un momento en que 

neste concello si que se pagaba produtividade e tamén foron vostedes quen as retiraron 

cando non había necesidade  de retirala,  mellor dito,  perdón, matizo,  cando non había 

obriga de retirala. Unha vez cuantificada e existindo esa produtividade, podía manterse aí, 

cun crecemento do 1% como marcan os orzamentos do estado. Pero non, o Partido Popular 

quitouna.  E  así  o  digo,  quitouna!  Para  deixalo  en  1.000  euros.  Señora  Chelo,  estou 

intervindo eu. E non é certo tampouco, e non é certo tampouco, e non é certo tampouco, 

que a policía local faga dende hai un mes menos horas. Non é certo. Infórmese. Grazas a 

todos. Votos a favor deste punto da orde do día?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Señor Alcalde, perdón, pediu a palabra

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non terá que preguntarlle vostede a ela. Terá que dirixirse 

a min.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, ela está facendo a solicitude en alto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pensei que lle pedía a palabra.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Estivo facendo xestos. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver.  Quererá. Primeira cuestión, primeira cuestión, 

vostede terá que preguntarlle á señora Secretaria que é o que quere preguntar. Non vai 

facer un alegato aquí de vinte e cinco mil cousas. Pregúntelle o que queira. Doulle a venia. 

Moi tenso

A Sra. Vispo toma a palabra: E que está moi tenso. Eu quería que a señora Secretaria 

informara da información que vostede deu á corporación e ao público neste momento que 

non é a correcta. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é a súa opinión. Pregunte. E que non estou debatendo 

con  vostede.  Non  está  debatendo  comigo.  Vostede  pedía  unha  información  á  señora 

Secretaria, non a min, polo tanto diríxase a ela.

A Sra. Vispo  toma a palabra:Pero téñome que dirixir a vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: e faga a pregunta correcta.
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A Sra. Vispo  toma a palabra:Vamos a ver. Téñome que dirixir a vostede señor Alcalde 

para que vostede lle dea a palabra á  señora Secretaria.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa a ten. Xa lle dixen que lla daba.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Vou resumir, eu creo que, porque así acabamos un 

pouco antes. Eu creo que ao que se refire a señora Vispo é a posibilidade de ampliar a  

partida orzamentaria para Intervención. Que isto foi unha cousa da que xa se falou en 

ocasións  anteriores.  Segundo  o  criterio  de  Intervención  era,  en  aquel  momento,  era 

imposible ampliar a partida de produtividade,  nin ampliar a de horas extras.

O  Sr. Alcalde toma a palabra: Ampliar. Ampliar.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Nin a supresión da partida de Intervención e de, 

perdón, de produtividade e de horas extra, se fixo como criterio técnico por un tema de 

estabilidade orzamentaria de forma unilateral por Intervención. É dicir, non foi tampouco 

un  ditado  político,  pero  se  dixo  que  era,  agora,  eu  estou  falando  tecnicamente  do 

procedemento de elaboración dos orzamentos. E tamén quería matizar unha cousa, dicirlle 

á señora Vispo que parte das reclamacións xudiciais que están tendo lugar, teñen a súa 

orixe en algo que vostedes descoñecen todos, é dicir, parecen descoñecelo ao longo do 

debate, que é unha cuestión puramente técnica. E é que por exemplo, houbo determinados 

soldos que se reclaman por insuficientes e por baixos, que foron, que non foron fixados en 

ningún momento polo concello. Que foron produto da asunción da xestión directa, por 

exemplo, o caso da gardería. Ben, non, non, pero vamos a ver, pero desas reclamacións 

que están resoltas xa xudicialmente, non son tantas, non son vinte e sete, porque ao día de 

hoxe xa están resoltas unha gran parte, pero que tamén é certo que eses soldos viñan 

determinados pola asunción dunha xestión directa. Noutros casos non, pero concretamente 

todos os da gardería responden a ese criterio. Non se estaba aplicando o convenio legal por 

parte da empresa que xestionaba a gardería. Entón, no momento que se nos traspasa a nós, 

os traballadores empezan a investigar se realmente eses son ata que chega a formulación 

xudicial. Era matizar iso, ou sexa que non dependía, era unha cuestión que dependía dunha 

empresa privada.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ben. Non sei se lle quedou respondido o que vostede 

pretendía. Si? Ben. Pois eu quero facer un matiz adicional. Falou a señora Secretaria de 

ampliar,  e  despois,  porque  a  señora  Interventora,  parece  ser,  parece  ser,  segundo  as 
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indagacións que se dan, que era un criterio técnico, vale? Pero tamén hai os criterios 

políticos, tamén existen os criterios políticos, tamén existen. E despois diso, despois diso, 

viñeron outros tempos nos que a lei orzamentaria era a que está vixente agora mesmo e 

podíanse haber modificado. E hai que aclarar unha cuestión máis. Unha cuestión máis. A 

señora Secretaria  falou da  gardería  infantil.  É certo,  eses salarios veñen derivados da 

asunción ou da recuperación dunha xestión por parte do concello. Pero o servizo de axuda 

no fogar, non é a recuperación dunha xestión por parte do concello. É un servizo que 

crearon vostedes e que nós como goberno, tivemos que asumir o pago duns salarios que 

non se axustaban á legalidade vixente. Non se axustaban aos convenios establecidos na 

comunidade autónoma de  Galicia.  E iso vostedes  esquéceno. E iso afectáballes  agora 

mesmo a moitas persoas. A moitas persoas. Polo tanto, señora Chelo, o debate rematou. Os 

debates rematan coa intervención miña porque senón cada vez que interveño vostede fai 

unha  aclaración.  Non  é  procedente  señora  Chelo.  E  sabe  perfectamente  que  non  é 

procedente. E sabe ademais que non minto no que estou dicindo, porque o servizo de 

axuda no fogar non é unha externalización nin era unha recuperación, era un servizo do 

concello cuns salarios que non se axustaban á legalidade. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Si. Moitas grazas.

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

acordo: “Levantamento de reparo”

5.  MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA ORENSANA RELATIVA Á  CREACIÓN  DA 

PRAZA DE TESOUREIRO.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moción de Democracia Ourensana relativa á creación da 

praza de Tesoureiro. Ten a palabra a señora Varelas.

A Sra.  Varelas  toma a  palabra (DO):  Vou a  ler  escuetamente  o  que  escribín.  Esta 

moción, o debate, bueno, que penso que xa fixemos na outra, pero... Despois de recibir 

algunhas queixas e ver o nefasto servizo que se está dando neste momento, temos un 

tesoureiro accidental e as cousas non están funcionando nin por asomo, medianamente 

ben. Por iso traemos esta moción ao pleno. Como ben é sabido que dende fai dous anos é 

obrigatorio de ter a praza de Tesoureiro cuberta por un funcionario da administración local 
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con habilitación de  carácter  nacional.   Temos unha partida específica nos orzamentos 

dende fai dous anos destinados para esta praza. A proposta é, modificación da praza de 

Tesourería  para  que  poda  ser  cuberta  por  un funcionario da  administración local  con 

habilitación de carácter nacional. Nada, dicirvos o que vos dixen antes, non me vou a 

estender  porque é  repetir  máis ou menos o que  xa  falamos.  Que esta  moción ten un 

carácter de queixa dos veciños. E aínda que á señora Chelo Vispo sempre  lle asombra que 

falen  comigo,  pois  é  a  realidade.  E  a  realidade  é  que  varias  asociacións  veciñais, 

concretamente, para que ela se entere máis porque parece que o dubida,  chamáronme 

dicindo que  había chamado  ao  concello,  que  estaba  atrasado  nuns pagos porque non 

tiñamos tesoureiro. Así de sinxelo, que estaba de baixa. Obviamente, unha baixa, unha 

persoa ponse enferma, non se sabe se vai ter un ano de baixa, medio ano, por desgraza non 

se sabe. O que si está claro é que se hai unha baixa dunha persoa pois ten que substituíla 

outra persoa, ou polo menos o traballo. Teño sabido que non é algo que queiran facer 

moitos funcionarios xa que ata este momento ninguén estaba cobrando por isto específico, 

e as cousas non funcionan ben, porque se funcionaran ben, a queixa a min non ma viñan 

dar. Téñoo clarísimo. Entón, a min sempre me fai graza, señora Chelo Vispo, dubida do 

que eu digo. Quéreme facer exames, digo eu, pero como terá a “jeta” de quererme facer a 

min o exame, cando eu veño a estes plenos, traballo ben ou mal pero traballo, falo, debato. 

Entón, vostede na Deputación que ten un ceto mata cero, porque alí non se lle escoita, só 

se lle ve o pelo rubio. Sabe que se está polo físico, pero pola voz non. Entón, déixese de 

tonterías, de exames, e de chorraditas. Senón me quere crer, chame a algunha asociación, e 

pregunte se teñen algún problema con algún cobro e se están atrasados, e se chamaron ao 

concello e diranllo, e diranlle o que pasa. Que eu non me invento nada, que isto non ven a 

conto de invención ningunha. E nas seguintes mocións súas, a ver que persoa, que veciño 

lle dixo que tiña que facelas, porque vostede ponme a min exame, pois hoxe trae dúas 

mocións preciosas para eu examinala.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Señor Ramón Padrón, 

ten a súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu non vou falar aquí agora sobre, pola moción, xa foi un 

tema que debatemos antes, entón, simplemente por dicir algo, que dixo antes a señora 

Chelo, que se dirixiu a min para preguntarme se sabía cantas reclamacións xudiciais hai 
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hoxe  no concello,  por  temas  laborais.  Dixo  vostede  vinte  e  sete,  pois  tamén dígame 

vostede cantas reclamacións houbo neste concello dende hai dous anos para atrás. E así 

teño a información completa.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Iso correspondíalle facelo en rogos e 

preguntas en todo caso. Pero... Que quere saber cantas reclamacións se fixeron previo a 

estes dous anos de goberno progresista.

O Sr. Padrón toma a palabra: Informoume vostede das que hai hoxe, das que hai agora 

mesmo neste momento. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non había.

O Sr. Padrón toma a palabra: Que me informara tamén cantas reclamacións había antes. 

Pero entón comprobouse que, falouse aínda hai un pouco de que os problemas os había 

antes xa, non era so de agora. Os problemas da xente de axuda no fogar era de, non era de 

fai dous anos, ven arrastrado. E así coma outras cousas. Entón, cal é entón o motivo? 

Porque antes non as había e agora si? 

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Señor  Tenente  Alcalde.  Perdón, 

correspóndelle  a  vostede.  Partido  Popular,  voceiro  ou  voceira  está  na  súa  quenda  de 

palabra. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Señor Padrón, terá que preguntarlle á oposición naquel 

momento se facía ben o seu traballo e sabía cantas, así coma o sei eu hoxe, vale? Mire, o 

que estou, de verdade, eu creo que os meus compañeiros e eu, eu non sei se ven, a xente ve 

estes debates? Soamente temos tres persoas hoxe no público, pero realmente si pasamos 

estes vídeos, eu creo que é como se a oposición, seis persoas estiveran gobernando e os 

demais estiveran todos na oposición, porque o ataque é máis vivo. A min dáme igual,  

sinceramente. Vale?  Agora me dirixo individualmente, aos meus compañeiros, creo que 

lles pas o mesmo, porque creo que estamos facendo o noso traballo como debe de ser, e 

que quede constancia. Mire, señora Fina Varela, eu creo que si a vou deixar agora mesmo, 

se non mo demostra vostede, aínda que me vai dicir, vostede ten, dixo nas comisións 

informativas, e senón diga se é certo ou non, ao mellor pódome equivocar pero creo que 

estábamos varias persoas aquí, vostede dixo que tiña un informe de Intervención e un 

informe da Deputación sobre o posto de tesoureira, que por iso vostede traía esta moción 

aquí, aparte das queixas que vostede tiña, non? que nos dixo que eran de asociacións, non? 
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Soamente quero preguntarlle se é certo ou non se ten eses informes? Me contesta despois 

na segunda intervención e eu lle direi o que lle teño que dicir na segunda intervención. 

Soamente lle digo que en once meses non se preocupou, este goberno, e vostede, que 

levamos case tres anos, non dous anos en maio, en xuño, vai facer tres anos deste goberno, 

non se preocuparon de que o departamento, neste caso de economía, había unha persoa de 

baixa, que tiña, pois o traballo ata arriba. Ninguén se preocupou disto, e vostede tampouco. 

E vostede tampouco ata  agora.  Entón o traballo  está mal feito por parte  do grupo de 

goberno e por parte da oposición, porque nós si realmente trouxemos mocións para que en 

vez dun administrativo para o Centro Empresarial,  un administrativo para equis,  para 

turismo, para dinamizador, para tal,  pois ao mellor se reforzara varias áreas desta casa 

grande, por así dicilo, do concello, para que puideran sacar o seu traballo. Vale? En once 

meses nin se preocupou e agora porque ten unha chamada dunhas asociacións que aínda 

non cobraron as subvención, vostede di que necesitamos unha tesoureira. Mire, señora 

Fina Varelas, eu creo que realmente se iso é o que vostede nos trae aquí para que, o vou 

deixar así, para que saquemos esta praza de Tesoureira ao Partido Popular non lle serve e 

creo que á maioría dos veciños tampouco. Quero que na súa segunda intervención, se 

quere vostede e ten a ben, contestarme, e eu lle contestarei o que realmente lle podo dicir 

sobre eses informes, porque nós como dixen na outra intervención, o Partido Popular non 

temos o informe de Intervención, e o acordo, non, non, eu non teño que pedilo. Para que 

isto se leve a cabo, vale?, o anterior, temos que ter, eu non teño que pedilo, señora Fina 

Varelas. Na súa moción claro que non teño que pedila, pero si no punto anterior, non se nos 

entregou ese informe de Intervención, por iso, o dixen claramente, que o noso voto era en 

contra porque entendemos que é ilegal e porque entendemos que o imos a impugnar. Igual 

que faremos con este acordo desta moción. Grazas.

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

O Sr.  Fírvida toma a palabra:  Moi breve porque creo que isto  xa está  discutido e 

debatido antes. Só matizar un par de cousas. A persoa que está de baixa que firmaba polo 

posto de Tesoureira, non era tesoureira, era outro posto de traballo que tiña unha firma 

delegada e asumía esa responsabilidade. Leva dez meses de baixa, once meses, non tres 

anos como dixo vostede e a intención deste goberno, repito, é moi anterior á que esta 

persoa tivese o seu accidente e a causa da súa baixa, posto que xa estaba orzamentado 
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antes a cantidade para cubrir esta praza. Condición, orzamentado si, condición “sine qua 

non”, como queda en evidencia nestes informes, condición “sine qua non” para poder 

agora sacar a catalogación e a modificación da RPT. E nada máis, só matizar que no 

concello de Barbadás non existe o departamento de contabilidade. Non sei se existía antes, 

agora non existe. Creo que non existiu nunca na vida. Existe o

A Sra. Vispo toma a palabra: O de economía.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Tampouco existe, ningún dos dous. Existe Intervención.

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

intervención.

A Sra. Varelas toma a palabra: Non vou a debater máis isto. Só dicirlle á señora Chelo 

Vispo que ela pode ter un informe de Intervención como teño eu, simplemente teno que 

pedir. Punto e se acabou. 

A Sra. Vispo toma a palabra: E o da Deputación?

A Sra. Varelas toma a palabra: O da Deputación déronmo os meus compañeiros. Si o 

pediron señora Chelo. Sorpréndelle? Ah, pois a min non, eh! E se quere fágolle a fotocopia 

e mándolla a casa. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón. Nada que dicir. 

Señora Chelo Vispo, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estou, non é que vaia chamar por teléfono. É que vou ler 

un  whatsapp  que  me  mandaron,  porque  mire,  señora  Fina  Varelas,  vostede  como 

concelleira deste concello non pode pedir ningún informe á Deputación.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu non, pero os meus compañeiros si.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non hai por rexistro nada pedido de vostedes, vale? Senón 

me darían unha copia, porque eu como deputada, se vostede me dá a copia, retiro agora 

mesmo as miñas palabras. As retiro agora mesmo, eh! Porque me podo equivocar e entón 

si que tomarei medidas eu con quen as teño que tomar. Pero se quere léolle o whastapp que 

me mandaron, vale? Entón, aquí

A Sra. Varelas toma a palabra: Por min, pode ler o que lle dea a gaña.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non, non, déame vostede as copias,  que eu non teño 

ningún problema.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu non lle vou dar nada, pídaas como as pedín eu e se 
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acabou.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, vale, entón me queda a dúbida. Me queda a dúbida, e 

aos demais como está aquí. Pero vostede saiba que non pode pedir nada. Só neste caso o 

podo pedir eu como deputada. Nada máis. Por iso sei que vostede o informe non o ten, 

vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: E o informe de Intervención o pediremos no seu momento 

para poder impugnar o acordo desta moción e o dos seguintes, e o do punto anterior.

O Sr. Fírvida toma a palabra: É unha moción, non hai porque impugnar nada.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non, non, os acordos, a moción non que eu non podo 

impugnar unha moción. Vale? O Partido Popular non pode impugnar ningunha moción. O 

que impugnaremos serán os acordos, vale? Tanto o do punto anterior coma o dos outros 

que entendemos a ilegalidade. Quere que lle lea o whatsapp. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Dáme igual. Faga vostede o que queira.

A Sra. Vispo toma a palabra: Home, para que vexa que é certo. Eu non minto.

A Sra. Varelas toma a palabra: O whatsapp pode poñer o que lle dea a gaña. Vostede non 

cre en min, eu non creo en vostede.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero eu llo ensino.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero é que eu non vou a entrar no seu xogo.

A Sra. Vispo toma a palabra: “Boas tardes Chelo. Acábanme de comentar en Secretaría 

que non hai ningunha solicitude presentada en rexistro, que o que houbo foi unha chamada 

de teléfono expoñendo o caso como asesoría, e dixeron que lle ía ir denegada, pois non 

presentaron  nada  máis.”  Ou  sexa  que  por  iso  sabíamos  que  había  unha chamada  de 

teléfono. Eu é o que podo, e todo o mundo que queira pode ler, para que vexan que 

efectivamente  a  información eu  a  solicitei,  por  rexistro,  porque  podo  solicitala  coma 

deputada, e sinceramente, non hai nada que me faga constar que neste momento, pois ten 

esa información. E o que lle dicía, señora Fina Varelas, se vostede me trae esta moción 

aquí despois de tres anos, para buscarlle unha pequena solución a isto, con 60.000 euros 

que  nos  vai  custar  o  habilitado  nacional,  pois  mire,  demóstrello,  tanto  vostede  que 

proclama as atencións sociais  e  outras cuestións que  vostede  ten traído  aquí,  que  me 

parecen fenomenais, pola súa parte e por Democracia Orensana, entendo que 60.000 euros 
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que nos vai custar, ou máis, ao concello, pois neste momento, sinceramente, que quere que 

lle diga? O Partido Popular non está de acordo. Grazas.

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

Nada máis. Señora Chelo, fíxome graza o seu whatsapp e agradézoo incluso. Agradézollo. 

E  sabe  por  que  llo  agradezo?  Porque  vostede  na  primeira  ocasión  que  se  falou  do 

tesoureiro e de cubrir esa praza a través da Deputación, por exemplo, dixo que dende o 

concello non se fixera nada. Non, non, dixo agora.

A Sra. Vispo toma a palabra: Antes o dixen, que consta en acta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Penso que non. Podo estar errado.  

A Sra. Vispo toma a palabra: Unha petición formal por rexistro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu entendín, se é así, verémolo no seu momento cando 

conste en acta e o retiro. E o retiro. Non me costa nada.  Non me costa nada. Pero iso 

corrobora que dende o concello si que se fixeran xestións. Vostede dixo que non se fixeran 

as xestións. É igual non vou entrar nese debate. Simplemente unha aclaración.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Que non había rexistro. Creo que non había rexistro. Creo 

que foi.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É igual. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Que non había unha petición por escrito por rexistro.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Dá igual. Non aporta nada ao debate, estas cousas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, neste caso si.

 A Sra. Vispo toma a palabra: Só un momento.  A ver, eu teño boa memoria, vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min é certo que me flaquea ás veces.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu teño boa memoria e o podo dicir, que aparte despois 

recordo todo o que dicimos no pleno, os meus compañeiros o poden corroborar, vale? O 

que dixen foi que non había entrada por rexistro porque este whatsapp foi o que quixen 

dicir, pero que si había unha chamada por teléfono, pero como lle dixeron que non se ía 

facer  nada  no seu  momento.  Por  iso  lles  dixen,  pídano por  escrito  porque hai  unhas 

modificacións. Ou sexa, realmente hoxe hai unha causa maior que ao mellor a contestación 

é outra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, a chamada foi hai un mes e medio, como 

moi tarde.
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A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, pero que eu estou de acordo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, fai menos. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ou  menos. E as da señora Secretaria foron por moito 

antes. Non imos entrar niso tampouco.

 A Sra. Secretaria toma a palabra: Fai  menos. Ou sexa, a petición foi coma hai uns seis 

meses e ese papel se perdeu no limbo dos papeis e recordo, porque fixen eu esa petición e 

ata non sei se a enviaría Chema, a levaría Chema por rexistro por mano.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero tedes copia.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O problema é que como era unha petición de Alcaldía 

non nos puxemos a revisar todas as, sabes, aquí saen moitos escritos, non nos puxemos a 

revisar. Agora que eu recordo facela e veu devolvida sellada por Chema. Pero teríamos que 

poñer a buscarnos, porque non había aínda plataforma. Agora, nesta segunda ronda de 

negociacións si  que  fixemos moitas.  Eu particularmente chamei a  todo o mundo que 

coñecía na Deputación e recabei os apoios que podía e a pesar do apoio do Tesoureiro, a 

pesar do apoio do Secretario Xeral, en Asistencia a Municipios, indicáronme que claro que 

era un concello dunha entidade, e xa na última, xa a modo de súplica me dixeron, que e 

vou dicir literalmente o que me dixeron, a ver se ao final, é que non podedes resolver en 

última instancia, pois ao mellor, home, xa que mo, non, e vou engadir, xa que mo pides así 

tan desesperada, e que eu tiña bos apoios, pero...

O Sr. Alcalde toma a palabra: E despois, acto seguido chamei eu. E foi cando a min se 

me denegou.

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: A razón? Pois... Deixémolo, deixémolo. Deixémolo aí. A 

ver, isto, insisto, volvo a dicir, volvo a dicir, non é un galiñeiro. Cada un ten a súa quenda 

de intervención, por favor. Por favor. Creo que este debate está, este debate está rematado. 

Votos a favor desta moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno e Democracia Ourensana a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra Grupo Mixto, abstención

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra Partido Popular, en contra. 
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Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobada  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, os votos en contra do PP e as abstención do 

Grupo Mixto:  “Moción de Democracia Ourensana relativa á creación da praza de 

tesoureiro”

6. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA ESTABLECER UN 

PROCEDEMENTO  DE  INFORMACIÓN  E  APOIO  AOS  MEMBROS  DA 

CORPORACIÓN

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Partido Popular de Barbadás para 

establecer un procedemento de información e apoio aos membros da corporación. Ten a 

palabra a súa voceira ou voceiro.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde de novo a todos e a todas. Señora dona 

Serafina Varelas, vaime ter que examinar a min, non a Chelo, porque o plantexamento das 

dúas mocións, das dúas propostas que trae hoxe o grupo do Partido Popular vounas facer 

eu. Moitas grazas. Trala celebración das últimas eleccións municipais do ano 2015, os 

estudos realizados desvelaron varios datos moi significativos no tocante a quen resultaron 

elixidos  e  varias  das  súas  condicións.  Das  900  persoas  elixidas  coma concelleiros  e 

concelleiras na provincia de Ourense, 3.766 na nosa comunidade, un gran número inicia a 

súa traxectoria política e ademais o fai con dúbidas de como desempeñar as súas funcións. 

Máis significativo aínda resulta a grande taxa de renovación da representación local que se 

achega  ao  47%,  co  que  aproximadamente  1.770  dos  concelleiros  e  concelleiras  dos 

concellos de Galicia estarían nesta situación de presumible falta de experiencia. No caso de 

Barbadás  esta  porcentaxe  ronda  o  50%.  A política  local  é  un  instrumento  capaz  de 

transformar  positivamente  a  realidade  da  cidadanía  coma  un  dos  instrumentos  máis 

eficaces para estar preto dos problemas reais da sociedade. Ademais, representa a base 

fundamental para sentar calquera tipo de política. Compren brazos que axuden a conseguir 

este obxectivo, e de representantes que crean nos seus pobos con autonomía suficiente para 

unha xestión axeitada ás necesidades dos mesmos. Esta  proposta do grupo do Partido 

Popular de Barbadás está precisamente nesa liña. Nela latexa o obxectivo de dotar aos 

cargos  públicos locais  de  ferramentas  que  lles faciliten  a  autonomía necesaria  para  o 

desenvolvemento axeitado do seu cargo, tanto de goberno coma de oposición, unha vez 
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iniciada a súa andadura política. Neste senso, propoñemos elaborar canles de información 

e de apoio para os membros da corporación municipal de Barbadás que recollan temas en 

torno á organización e  funcionamento dun concello,  o marco xurídico ou sistemas de 

relacións  con  outras  administracións  e  con  outras  materias  de  interese  para  o 

desenvolvemento do cargo. Unha serie de recopilacións xa contrastadas que nos sirvan de 

estímulo  e  apoio,  de  consolidación  de  boas  prácticas  administrativas,  de  mudar  a 

improvisación pola boa gobernanza dos asuntos locais, obxectivos imprescindibles para 

construír e consolidar unha administración moderna e máis diáfana na xestión, á vez que 

eficaz na resolución dos conflitos. Poñer en práctica determinadas accións para que os 

representantes de agora e de un futuro, dispoñamos no noso día a día de información e 

formación suficiente, que proporcione esa experiencia elemental da que carecen moitas 

veces ao  comezar  esta  función democrática.  Entendemos coma imprescindibles certos 

instrumentos para cumprir correctamente a función representativa e por elo, o noso grupo 

propón ao pleno da corporación os seguintes acordos: a creación dun manual de apoio aos 

membros da corporación coas súas constantes actualizacións e accesible dende a carpeta 

electrónica da plataforma, onde se informe con carácter xeral sobre as seguintes materias: 

procedementos  administrativos  máis  utilizados  no  concello,  formas  de  contratación 

pública, réxime xurídico dos entes públicos, distribución de competencias entre os distintos 

órganos e niveis políticos, réxime das autorizacións, concesións licencias urbanísticas e do 

persoal  local.  Estrutura  dos  orzamentos,  responsabilidades  nas  diferentes  tomas  de 

decisións e que aínda que aquí non está posto, tamén sería de grande importancia, que se 

contar con elo, forma de acceso e como solicitar a información municipal. E segundo, que 

os membros da corporación dispoñan en todo momento de información sobre os cambios 

normativos que se vaian producindo nos trámites máis relevantes utilizados no concello. 

Moitas grazas.

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

Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, moito máis que dicir nada, que todo o que sexa 

mellorar a nosa, a información dentro do concello, pois está claro que estamos de acordo. 

O que si  queremos que  nos  explique  un pouco como se  articularía  ou quen,  a  quen 

correspondería a creación deste manual de apoio aos membros da corporación. Como se 
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faría efectivo e no prazo máis breve posible. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu supoño que todos os partidos que aquí  estamos 

teremos asesores aos cales nos podemos dirixir para preguntarlle as nosas dúbidas. Temos 

funcionarios ou Secretaria, ou Intervención, á cal temos acceso en calquera momento e nos 

axuda nas nosas dúbidas. Non sei se realmente se nos quere mandar a algún curso do PP ou 

destes cursos de verán, outono, inverno. Non entendo esta moción. Esta moción a que vai 

dirixida, ao goberno? Para que o goberno se actualice. Vai dirixida á oposición que non nos 

enteramos de nada? Quérenme dar clases? Eu, realmente non entendo moito porque penso 

que, falo por min, eu podo vir aquí en calquera momento falar coa señora Secretaria, se 

teño unha dúbida ela aclárame as cousas. Falo con Intervención cando creo oportuno que 

teño unha dúbida e teño asesor do meu partido á miña disposición, case por dicirlle as vinte 

e catro horas do día. Eu non sei se queren facer un manual, un libriño como tedes os do PP 

que circula por aí, o famoso libriño, ou o único que pretendedes é meter ao concello en 

gastos. Dar traballos , dar traballo non sei para que, porque eu vexo que vós tedes moitos 

cursos de verán e diso, e demais. Entón realmente eu quero que me explique sen tanta 

parafernalia, sen tantos escritos e máis llanamente que é o que se pretende con isto porque 

realmente eu podo empezar aquí a escribir, escribir, escribir e ao final non dicir nada. 

Grazas.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu cando estaba lendo esta moción tamén teño que dicir 

que non daba crédito ao que estaba lendo por parte de, que un grupo como o Partido 

Popular  nos  propoña aos  membros da  corporación e  aos  servizos  técnicos  da  casa  a 

elaboración  dun  manual.  Agora  o  Partido  Popular  ven  a  Barbadás  a  pedirnos  que 

escribamos libros. Que escribamos libros. A min, eu queríalle preguntar ao señor Manuel, 

se sabe de algún concello, pero non de algún concello como Barbadás, eu quero dicir, 

algún concello como Ourense, Compostela, A Coruña, Madrid, Barcelona, se hai algún 

concello que elaboren manuais do que se supón que os membros dunha corporación teñen 

que ir aprendidos, e se non van aprendidos terán que aprender, ou coa experiencia ou con 

asesoramento do seu partido xurídico. Ademais, a min sorpréndeme que isto o faga o 

Partido  Popular  porque  se  houbera  en  Barbadás,  con  todo  o  respecto,  un  partido 
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minoritario ao mellor, que xurdise dunha asociación veciñal,  que non tivese, digamos, 

asesoramento xurídico ou non tivese unha executiva nacional para asesorar politicamente, 

podería incluso pedir axuda no concello, pero eu creo que a axuda que se pide nesta casa é 

absolutamente  respondida  inmediatamente polos servizos técnicos.  A señora Secretaria 

está a disposición, eu creo, vamos así me consta, para resolver calquera tipo de dúbida. As 

traballadoras igual. A señora Interventora tamén se mostra disposta a colaborar e a dar toda 

a información legal necesaria. Absolutamente toda. Que é vostedes o que queren facer? 

Queren que nos xuntemos os portavoces políticos e os servizos xurídicos, a Secretaria e a 

Interventora a escribir un libro para poñer o que debemos facer e o que non debemos 

facer? Mire, aquí temos unha deputada provincial, aquí temos unha deputada provincial, 

por que non llo pide á Deputación que ten 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas Non interrompan aos poñentes.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas Podo falar?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas Si, si, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas. Por que non llo piden á Deputación que 

teñen un departamento xurídico con moitas persoas e seguramente teñen capacidade para 

facer  isto.  No punto  anterior  vostedes  votaron en  contra  de  que  creemos a  praza  de 

Tesourería que é absolutamente necesaria, imprescindible pola carga laboral. Din non a 

unha tesoureira ou tesoureiro pero agora din, agora os servizos xurídicos da casa en vez de 

traballar nas cuestións que vostedes están dicindo que van tan mal, que este goberno o 

facemos tan mal, con todas as necesidades que ten o concello e nos están dicindo, parade, 

parade máquinas e poñédevos a escribir un libro. Vimos polas tardes a escribilo. Porque eu 

voulle recoñecer a miña incompetencia para escribir un libro e moitísimo menos para 

atreverme a dar leccións a ninguén da oposición, nin sequera do meu grupo político para 

dicirlles como se teñen que comportar sobre o réxime xurídico de entes públicos, é que non 

sei nada, sobre formas de contratación pública, todas as dúbidas que tiña cando cheguei ao 

goberno mas resolveron elas, que eran moitas, era un inculto nese tema. Agora sei algo, 

pouco, algo, grazas á señora Interventora e a señora Secretaria. Estrutura dos orzamentos, 

estudándome  os  orzamentos,  os  aprendín.  Non  me  quedou  outra  que  estudalos! 

Estudándoos aquí, estudándoos na Deputación. Mire, vostedes teñen as FAES do señor 

Aznar que os van asesorar moi ben nesta forma, no seu comportamento político e como 
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teñen que defender a súa actividade política. Estou seguro! A min no BNG, cando entrei de 

concelleiro a primeira vez, déronme un manual, déronme un manual que teño na casa, un 

manual pequeno que elaborou o BNG e que se lle dá a todos os concelleiros e concelleiras 

que por primeira vez teñen un cargo de representación. Por que? Porque é un traballo do 

BNG que os seus representantes públicos observen unha conduta pública, digamos, acorde 

coa nosa ideoloxía, co noso postulado político. E iso o intentamos defender o mellor que 

podemos.  Pero  dicirnos  a  nós  que  escribamos  un  libro  para  todos  os  membros  da 

corporación,  para  determinar  como se  deben  comportar,  ou por  exemplo,  que  se  lles 

informe puntualmente de todos os cambios normativos, pois xa podíamos ter unha persoa 

todos os día sen facer ningunha outra cousa que léndose todas as leis do estado español 

polo miúdo, lerse o BOE de arriba, abaixo, toda esa letra pequena para despois escribirnos 

un whatsapp e dicir, oes que cambiou a lei de contratación, xa non son 14.000, son 18.000 

euros. Por favor, eu de verdade, pediría un pouco de seriedade aos poñentes do Partido 

Popular  á  hora  de  presentar  mocións  e  facelas  viables.  Eu  creo  que  pedirnos  que 

escribamos un libro, que a min paréceme unha broma.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu quería facer un inciso, é dicir, voten o que voten, 

non é porque non me considere competente, me considero absolutamente competente para 

escribir un libro sobre esta materia

O Sr. Fírvida toma a palabra Estou seguro.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Incluso sobre algunha outra, pero por darlle un ton 

xocoso, pero que non entra dentro das funcións legais do Secretario escribir libros, eh! Isto 

é outro prezo, xa.

O Sr. Fírvida toma a palabra Está claro. Efectivamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso é dun sindicato particular. Voten o que voten.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, acaba de dicir os servizos técnicos, secretaria. 

Non, pero eu lles advirto a todos por se votan   

O Sr. Padrón toma a palabra: Na moción aínda non dixo quen o ía facer.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero eu xa lles advirto quen non. Ou sexa, quen non, 

eu non!. Xa lle advirto iso.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver, prosigamos co pleno. Señor Manuel, por 

favor.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Moitas grazas señor Alcalde. A ver, vou empezar a 

contestar polo final porque o señor Fírvida, me parece a min que o que lle doe, que o grupo 

do Partido Popular traia aquí propostas de modernización das administracións locais. Na 

grande maioría dos concellos da entidade de Barbadás, no seu número de habitantes e 

servizos, xa teñen recollido este Manuel. E é o manual que nos podemos xuntar todos os 

representantes políticos para confeccionar unha serie de normas, normas si se lle quere 

chamar así, que nos facilitan o noso día a día. Dende logo que sempre temos respostas, 

sempre moi axeitadas, moita recepción por parte dos funcionarios do concello, pero en 

moitas destas ocasións e precisamente por isto vai dirixida esta proposta, e que non lle 

debemos facer perder o tempo con cousas tan obvias de como se estrutura o concello, cales 

son as áreas ou servizos que temos, cal é o volume de traballo que hai en cada unha destas 

áreas. E agora tocaríame responderlle á señora Fina Varelas, non sei se sabe vostede que 

hai unha normativa, que no mes de novembro, creo que é a lei 9/2017 que se me ven agora 

á cabeza, a Lei de Contratación no Sector Público, cunha serie de modificacións que nos 

van afectar a todos e que está pendente de aprobación o día 9 de marzo. Sabía vostede en 

que nos van afectar esas modificacións?  Esa é a primeira pregunta. Segunda pregunta, 

saben vostedes, cando falo aquí de persoal, canto persoal interino temos neste concello e 

cales son as súas reivindicacións e os seus problemas ao día de hoxe? Ben. Pois para elo é 

esta  proposta.  Para  que  por  exemplo  nunha  cuestión  tan  importante  como  é  unha 

modificación  dunha  lei  que  nos  vai  afectar  moi,  moi,  de  xeito  directo,  a  Lei  de 

Contratación Pública, unha pequena referencia dicindo, as mesas de contratación a partir 

de tal data van a ser desta maneira. Hai unha serie de disposicións que para as entidades 

locais o abre e o permite dunhas determinadas maneiras. Simplemente esa información. 

Non  temos  porque  vir  perder  o  tempo  unha  mañá  nin  facerlle  perder  o  tempo  ás 

funcionarias deste concello. E cando son cousas moi fáciles de estruturar. Que persoal 

temos en cada unha das áreas? E logo deixareino para o final do pleno, cando toquemos o 

tema  da distribución da produtividade.  Señor Ramón Padrón, penso que lle acabo de 

contestar, de que nos temos que sentar os voceiros, e se fai falta por suposto algún técnico 

deste concello para que nos oriente de como se estrutura a súa área, do persoal que se 
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dispón e cales son os trámites, os trámites, que máis se utilizan nesa área. Eu creo que é 

algo, ademais, señor Fírvida, tamén lle quero contestar a outra cousa, como ven a dicir 

aquí que os concellos de Galicia, polo menos, ou de España, poderiámolo dicir así, que 

non contan con este manual cando isto foi unha proposición non de lei que no ano 2007 

levou o Grupo Socialista ao Parlamento de Galicia e foi aprobada co voto a favor do BNG 

para que se dotaran os concellos, intervir aos concellos para que se doten de manuais de 

apoio aos concelleiros pola grande taxa de  renovación que había nas eleccións municipais. 

Como ven a dicir agora o que dixo? Que pasa? Que non lle gusta que o Partido Popular 

traia este tipo de propostas. E vostede no mesmo discurso repetitivo, cheo de verborrea 

pero de pouco contido quere darnos a entender outra cousa. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas a vostede. Excedeuse un pouquiño no 

tempo pero a verdade é que merecía. Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Para non entrar en polémicas, como dixemos ao principio, 

que todo o que sexa información estamos de acordo. E que non, que temos a ven que 

teñamos reunións neste sentido para unha maior información  do concello. Nada máis.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Moitas  grazas  señor  Ramón.  É a  quenda da  señora 

Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, dicir o que dixen antes. Que bla bla, bla bla, bla 

bla, bla bla. É o que din vostedes. Perdón, estou na miña quenda de palabra.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, si, termina. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Vostede non me ten que mandar terminar. Primeiro. Máis 

respecto.

O Sr. Fernández toma a palabra: Máis respecto?

A Sra. Varelas toma a palabra: Vale, porque xa estou. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Está na quenda de palabra a señora Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Estou na miña quenda e estame termine. Pero é que el 

non me ten que estar dicindo termine ou non termine. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é certo

A Sra. Varelas toma a palabra:  Parece que o PP está “fsssh” “fsssh” está acosando, 

pouco menos. Por favor,  reláxese.  É...  Vostede  di  os voceiros.  Vostede  non é ningún 

voceiro. Será en tal caso á señora Chelo Vispo. Ah! Tes ti agora? É que non sabía.
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O Sr. Fernández toma a palabra: Non se entera, por iso lle fai falta o manual.

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, porque mire, é tan importante saber, é tan importante

A Sra. Vispo toma a palabra: Non se entera. Non se entera.

A Sra. Varelas toma a palabra: Señora Chelo, cale un momento. Cale un momentiño que 

estou na miña quenda. Voulle dicir unha cousa. Agora isto ven a conto e ven moi ben. É tan 

importante  saber  se  o  voceiro  é  vostede  ou  é  Manuel.  Cambia  algo?  Non  cambia 

absolutamente nada. O discurso político seu e do seu compañeiro é igual. Aos veciños non 

lle  afecta  que  sexa  o  voceiro  Manuel  ou  vostede.  Entón  déixese  de  demagoxia,  de 

palabrería barata dunha vez, e se lle guste ir aos cursos vaia, vaia a todos os do PP que os 

dan moi ben. Pero non nos obrigue aos demais a bailar a música que a vostede lle gusta 

porque a súa música para min é obsoleta e pasada de moda. Porque vostede ten complexo 

de profesora, ten complexo de profesora. Tanto exame, tanto tal. Madre mía, madre mía, 

madre mía. Complexo de profesora.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas, rematou? Grazas. Señor Tenente 

Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, vostede di, señor Manuel, que hai outros concellos que 

teñen  este  manual  tan  marabilloso,  é  moi  fácil,  traian  vostedes  un  a  Barbadás  e  o 

fotocopiamos. E llo repartimos.

O Sr. Fernández toma a palabra: Como fan habitualmente 

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Efectivamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Está entrando na dinámica  interromper continuamente. 

Interrompeu á señora Varelas.

O Sr. Fernández toma a palabra: Perdón.

A Sra. Varelas toma a palabra: Está sempre interrompendo, non sei quen se cre aquí? 

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Despois pedimos perdón pero a interrupción xa está. 

O Sr. Fernández toma a palabra: Quen ten que chamar a atención é o señor Alcalde.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vostede non me mande calar porque xa

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Fina por favor. É certo. Vostede xa interrompeu varias 

veces.

O Sr. Fernández toma a palabra: Perdón, señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Aceptadas as desculpas, pero por favor, non o repita por 
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hoxe.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Supoño que empezará o tempo.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra:   Repito. Se existe este manual tan marabilloso feito en 

moitos concello, o traen vostedes que nós nos comprometemos a fotocopialo. Non hai 

ningún problema. E facemos copia incluso para vostedes, para o Partido Popular. Tamén 

lle digo, se quere algún tipo de información eu préstolle a do BNG. Non sei se a utilizará 

ou lle servirá de axuda. É moi útil. Se quere llo presto. Sorpréndeme que o Partido Popular 

non os teña a vostedes formados, no ámbito da representatividade pública. Paréceme moi 

raro. Pero non sei. É preciso escribir todo iso que vostede di de que temos que saber as 

áreas  que  hai  nun concello,  os  traballadores  que  hai,  o  traballo  que  fan,  os  trámites 

administrativos? Eu creo que non, esa é a práctica habitual. Sería como escribir o diario 

dunha persoa, dun traballador. Ademais vostede confundiu na segunda intervención. Falou 

de traballadores interinos, ou algo así, cando a moción que vostedes nos propón é crear un 

manual de apoio aos membros da corporación de Barbadás. Xa cambiou vostede o paso. 

Xa  cambiou  o  da  corporación.  Xa  non  lle  gustaba.  Agora  xa  é  para  formar  aos 

traballadores que están temporais no concello e temos que formalos para desenvolver os 

traballos  administrativos.  Un  traballador,  unha  traballadora,  que  entra  a  traballar  no 

concello de Barbadás, se lle presupón que ten a formación para facer ese traballo. En todo 

caso se non o teñen, as persoas que están nesta casa, os axudan a facer esas actividades.  

Sentarnos os voceiros e os técnicos a escribir un libro e a escribir, e a determinar como se 

teñen que facer as cousas? De verdade, eu non son capaz de sentarme a explicarlles a 

vostedes, como son os trámites administrativos porque eu llos teño que preguntar á señora 

Secretaria e á señora Interventora, porque son un lelo nese tema. Non estou formado para 

dar  eu leccións de nada diso.  Hai  moitas cousas que queremos facer neste goberno e 

primeiro  de  facelas  temos  que  asesorarnos  de  como  se  fan.  Como  é  a  tramitación 

administrativa, porque é un traballo ademais das funcionarias da casa. Non é un traballo 

dos políticos. E despois, dicía, facía vostede referencia a unha iniciativa no Parlamento 

galego. Home, eu imaxino que iso no Parlamento galego será para facer un manual que 

sirva para todo o país, para toda Galicia. Porque non creo, non creo, non creo, que no 

Parlamento galego se presente unha iniciativa, unha proposición non de lei, que diga, todos 
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os concellos de Galicia elaborarán un manual. É un absurdo, señor Manuel. Non me podo 

crer que a iniciativa fose tal como vostede nola relatou. Eu a descoñezo, pero non mo podo 

crer. Outra cuestión é que se levara unha iniciativa para que o Parlamento galego, o seu 

servizo xurídico, ou uns asesores externos que se poden contratar previo pago, elaboren un 

manual de boas prácticas políticas, administrativas e xurídicas. Ben, como hai tantos. Pero 

para iso, a señora Secretaria, a señora Interventora, xa teñen manuais xurídicos e xa están 

subscritas a revistas profesionais, que determinan todo o que é do seu ámbito. Pedirnos aos 

políticos que vaiamos a facer libros. Eu de verdade, sigo pensando que, non o cualifico.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten vostede un último minuto como poñente da moción. 

Si,  por aclarar  determinadas  cuestións.  Cando me refería a determinados traballadores 

estaba facendo esa pregunta á señora Fina Varelas, si sabía o número de persoal interino 

que  ten  este  concello,  e  cales  son  as  súas  reivindicacións.  Eu  creo  que  son  cousas 

importantes. E señor Fírvida, os manuais de cada partido van artellados moi enfocados a 

como teñen que seguir esas pautas cada un dos grupos. Eu o que estou falando é de algo 

que nos informe de como se estrutura esta casa. Somos membros desta casa e nos vai valer 

para nós e lles vai  valer aos concelleiros do  futuro de  cando empezan.  Se  vostedes 

escoitan o meollo  da cuestión desta moción, é cando esa taxa tan ampla de persoal, de 

persoas, que se introducen na política, pasan a formar parte das distintas corporacións, e 

estamos falando concretamente agora da de Barbadás, que estamos no 50%, se lles dea, si 

son  dez  follas,  non é  máis,  como está  estruturado  o  concello,  cales  son as  áreas,  os 

departamentos, os servizos,  de que persoal está dotado e cales son as funcións. É tan 

sinxelo coma iso. Non estamos facendo libro. En todo caso o libro deberíao facer vostede 

porque en cada intervención afóganos con verborrea, insisto. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A señora Chelo cando, cando estaba na súa 

primeira intervención, colleu o seu móbil, e mostroume un manual do Partido Socialista. É 

certo,  e  eu  asentín.  É  certo,  mostroumo  señora  Chelo.  Eu  vino  e  díxenlle  que  si. 

Mostroume o manual dende o seu móbil. E é certo, o Partido Socialista ten un manual. Iso 

entra un pouquiño en contradición do que está dicindo vostede dos 8-10 folios. Se lle 

ensino o manual que eu coñezo ese manual, ten algo máis de 10, 20, 30, 40 folios. Se o 

mostrou é por algo. Ten algunha intencionalidade. Pero tamén é certo, vimos iso, que por 

moi practicamente todos os partidos, por ben pequenos que sexan, teñen unha estrutura 
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organizativa que permite  que  se  formen os seus concelleiros e  concelleiras.  Ademais, 

cando algún concelleiro ou concelleira inicia a súa tarefa de servizo público, de servizo á 

cidadanía, suponse, dáse por feito que debería ter un interese particular para formarse, sen 

que se lle veña imposto dende a administración local, neste caso. Pero ... Votos a favor da 

moción.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, abstención

O Sr. Fírvida toma a palabra:   En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno e Democracia Ourensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Pois facemos dez minutos de receso, veña. 

Si, que procede.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP, a 

abstención do Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia 

Ourensana  o  seguinte  acordo:  “Moción  do  PP  de  Barbadás  para  establecer  un 

procedemento de información e apoio ós membros da Corporación”

7.  MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA A ELABORACIÓN 

DUN CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS MUNICIPAIS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, retomamos o pleno. Pasamos á moción do Partido 

Popular de Barbadás para a elaboración dun código de boas prácticas municipais. Ten a 

palabra o seu voceiro ou voceira.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, grazas señor Alcalde, novamente. O que si quero 

pedir desculpas é porque teño algo de afonía e se non se me entende ben precisamente por 

iso,  aclararía  algunha  outra  cousa.  Pero  esas  desculpas  pola  afonía  que  non me  dou 

explicado  de  todo  ben.  Vamos  a  ver,  as  institucións,  partidos  políticos  e  concelleiros 

estamos na obriga de multiplicar os esforzos para mellorar a confianza da cidadanía na 

actividade pública. Poñer en valor a súa funcionalidade e mudar o clima de desafección 

cidadá cara os responsables públicos. O deterioro na calidade democrática das institucións 

e na propia vida política, implica en moitos casos unha maior desconfianza cidadá e unha 

atención intensificada  fronte  a  calquera conduta  política  que  non encaixe  nas  marxes 
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razoables nas que se debe desenvolver esta actividade. Resulta, se cabe, máis importante, a 

revalorización da política no mundo local polo a chegada que resulta á cidadanía. Por elo o 

concello de Barbadás e os seus concelleiros non podemos estar á marxe diste e debemos 

poñer en valor a política municipal, recuperando a confianza dos veciños e veciñas na 

mesma. Neste contexto de maior esixencia pública, a política de Barbadás,  require un 

reforzamento  de  compromiso  efectivo  coa  cidadanía.  Unha  intensificación  e 

exteriorización efectiva dos valores públicos e dos estándares de conduta dos seus cargos e 

responsables públicos. Por elo propoñemos a elaboración dun código de boas prácticas 

municipal que debería visualizarse como un proxecto conxunto de toda institución local, 

onde se manifeste así, o compromiso do concello e dos seus representantes cos obxectivos 

que se pretendan acadar con ela. E esa é a finalidade desta proposta. Necesitamos medidas 

que  involucren  tanto  ao  grupo de  goberno como á  propia  oposición política,  obrigas 

principios e responsabilidades que afectan á totalidade de quen forma parte deste concello, 

pero tamén compromisos de xeito individualizado segundo se trate do grupo de goberno 

ou da  oposición.  Non se  trata  polo  tanto  de  aprobar  ou subscribir  esta  proposta  coa 

finalidade  de  utilizala  como  ferramenta  de  control  político  ou  de  descualificación 

recíproca, senón coa intención de interiorizar o seu contido e mellorar a imaxe institucional 

de Barbadás coa mirada posta en reforzar a confianza da cidadanía nesta institución. Por 

todo elo, o grupo do Partido Popular de Barbadás propón ao pleno da corporación os 

seguintes acordos: Elaborar un código de boas prácticas municipal coa implicación  de 

todos os grupos que  conforma a  corporación municipal  de  Barbadás  e  coa axuda do 

persoal  técnico do  concello onde se inclúan aspectos como os seguintes:  principios e 

estándares de conduta no cargo público municipal de Barbadás, principios dun bo goberno 

na  actuación  dos  concelleiros  e  concelleiras,  compromisos  de  responsabilidades  dos 

membros  dos  grupos  de  goberno,  compromisos  e  responsabilidades  dos  membros  da 

oposición, relacións coa cidadanía, relacións co resto de administracións, relacións con 

outras institucións, asociacións e entidades, protocolo nos distintos actos institucionais, e 

aquí tamén poderíamos incluír cumprimento dos horarios. Moitas grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, pois eu como é unha moción moi parecida á anterior, 

como dixen antes. Supoño que isto se articulará cunha reunión de portavoces para ter unha 
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primeira toma de contacto sobre o que, do que se quere falar, porque falando é como se 

entende a xente. Nada máis. 

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois nada. Coma dixen antes, outra moción na mesma 

liña. Unha moción que nos di como nos temos que comportar, que máis ou menos fala de 

ética. E eu pregúntome cal é ética do Partido Popular? Cal é a ética? Porque eu teño aquí  

unha serie de papeliños, que escribín, que me fartei á mañá de escribir, que nunca escribo 

nada, que sempre me queda todo na cabeza. Pero é imposible que me queden tantos casos 

de corrupción do Partido Popular por España adiante e por Galicia. Que ética? Que ética 

nos veñen vostedes dicindo? Que queren que fagamos? Que nos queren ensinar? Cando 

hai, caso Gúrtel, caso Púnica, caso Lezo, caso, caso Nos, caso Andratx. Está o Partido 

Popular, salpica dende Baleares a Galicia, a Valencia, a Murcia. Non hai, creo que unha 

soa provincia que non haxa casos de corrupción, falsificación documental. Que vos vou a 

dicir? A ver, un caso concreto. Caso Gúrtel, Mariano Rajoy. Non diga! Que é o presidente 

do seu partido, e o presidente de España. Pois vaia, está representando. Ou sexa, vir ao 

pleno.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Na súa intervención, por favor. Un minuto e vintesete 

segundos. Eu pido a todos e a todas por carta vez. Pero Miriam, Miriam, fagamos reflexión 

todos en voz alta. Quero ser didáctico xa. Vamos a ver, ela está na súa quenda de palabra, 

pode dicir o que queira, con respecto. Con respecto. E quen interveña como voceiro ou 

voceira, que responda o que considere, con respecto tamén. Prosiga.

A Sra. Varelas toma a palabra Isto ven a todo isto, que hai 66 casos moi notorios, saídos 

en prensa, na televisión, en informativos. Entón estes señores do Partido Popular véñennos 

a nós aquí en Barbadás a falar de ética, de manuais, de… Pero vamos a ver, pero vostedes 

saben o que din? Ou véñennos a tomar o pelo? Ou quérennos facer perder aquí media hora 

nunha moción? Ou explíquenme como hai tantos casos de corrupción do Partido Popular? 

Explíquenme, porque mire, eu, ao principio xa lle escribía de que ía cada caso. Ao final xa 

puxen os casos só, porque unha loucura. Entón que é o que nos veñen vostedes? Que nos 

queren ensinar aquí dende  o pequeno concello de Barbadás? Ética? Miren, isto mesmo, 

isto mesmo que nos piden a nós porque non o presentan nos cursos de verán aos seus 

compañeiros, ou o aplican vostedes, e despois cando vostedes o teñan aplicado nolo traen 
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ao concello. Porque madre mía, madre mía. O presidente do goberno, Mariano Rajoy, no 

caso este que xa non sei, caso Gúrtel, neste caso Gúrtel, vai á audiencia nacional, como 

testemuña, por diñeiro “B”, por diñeiros “Bs”. Entón digo eu, pero vamos a ver, despois 

sen irnos máis lonxe, temos en Galicia, temos en Galicia. Está gravado, é que non estou 

mentindo nada. Estas noticias, estas noticias saíron en informativos, non as inventou a 

señora Varelas. Estas noticias son de informativos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Señora Chelo, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu estou falando con Manuel.

A Sra. Varelas toma a palabra: En Galicia, en Galicia tamén temos casos do Partido 

Popular. Tamén, uy, aquí tamén hai e ben deles. E caso Zeta, caso Xinzo de Limia, caso 

Vilariño, Caso PP Valgas, caso Pokemon, caso Patos. Queredes que vos siga dicindo todos 

os casos nos que está implicado o Partido Popular? E tedes as santas narices de vir aquí ao 

concello de Barbadás a facernos. Se me foi non me foi nada, eh! Máis respecto. Mire, eu 

voume deste pleno porque me acaban de faltar ao respecto. “Se lle foi” Non, non, non, “se 

lle foi”, “se lle foi” o que?

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero se está falando comigo.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Vostedes están provocando. Mire

A Sra. Varelas toma a palabra: A ver, que “se lle foi”. A ver, é que isto é un pitorreo, 

señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Vostedes están provocando un mal, un run run, detrás da . 

Por  favor,  por  favor.  Están  vostedes  provocando un...  na intervención da  señora Fina 

Varelas, de, un ruído de fondo, un ruído de fondo

A Sra. Varelas toma a palabra: Non lles interesa, señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un ruído de fondo para distorsionar, é a miña opinión, a 

súa intervención.

A Sra. Vispo toma a palabra: Na súa opinión.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Na miña opinión. Tamén digo, ata agora ese... pero nesta 

moción si que, digo nesta moción, nesta intervención da señora Varelas, si que se está 

dando este ruído de fondo. Eu creo que, un dos puntos que debía recoller esta moción súa é 

precisamente non interromper, aínda que consta, aínda que consta, e dígoo para todos e 

para todas, pero vostedes son os que máis interrompen, claramente.
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O Sr. Fernández toma a palabra: Por iso nos fai falta. Veñen a corroborar o que lles 

estou pedindo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Xa, xa, si. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Que vergoña, meu Deus.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Que son o que ten uso da palabra. E dito iso, hai xa un 

regulamento municipal que indica como se debe actuar, polo menos neste pleno. Polo 

menos, neste pleno. Polo menos neste pleno.  Señora Fina. Ten un minuto.

A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Alcalde, está claro que o Partido Popular estes 

datos non lles interesa porque claro, son trapos sucios que a ninguén lles gusta que llos 

boten no fuciño. Está claro, e en galego, que llos boten no fuciño. Si, fuciño é unha palabra 

en galego que significa hocico, boca, nariz ou chámelle o que queira. É así. É algo real. 

Algo non inventado por min. Oxalá, oxalá que isto non existira, porque como española, 

como galega, como ourensá, como do concello de Barbadás teño vergoña que nos estea 

gobernando a nivel na Xunta e a nivel nacional con tantos casos sementados por tantas 

provincias,  por  tantas  cidades  de  España.  Entón,  cando  veña  unha  persoa  exemplar, 

escoitareina, e se ven isto doutro partido, doutro partido, ou sexa, señor Ramón, presenta 

esta moción? Apróbolla, porque si, porque eu ata onde eu vexo, é un partido do cal, eu non 

vexo imputacións, non vexo nada. Agora, unha moción dun partido que está mirado con 

lupa, que hai casos de corrupción por doquier, e veñen pedindo esta moción. Mire, é para 

rirse e non parar ata mañá, eh!

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Grazas señora Varelas. Si. Si. Ten a palabra o señor 

Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Esta é unha moción política e polo tanto hai que responder 

politicamente. Sei que me van acusar de verborrea pero opino exactamente o mesmo que a 

señora Fina Varelas. Se esta moción a presenta un partido diferente ao Partido Popular, nós 

tamén a veríamos con carácter construtivo. Pero nesta moción se di, mellorar a confianza 

da cidadanía na actividade política, e o di o portavoz en Barbadás do Partido máis corrupto 

de Europa. O primeiro partido imputado na democracia española. Na moción, intentan 

darnos leccións de ética ao resto dos concelleiros e concelleiras deste pleno e nos din que 

debemos mudar o clima de desafección cidadá cara os responsables públicos. E nolo di o 

responsable, o representante do Partido Popular en Barbadás, cuxo partido usou a caixa 
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“B” para pagar sobres en negro, entre eles a un tal Mariano Rajoy que é presidente do 

goberno, en negro, para defraudar á facenda pública española, mentres estaba aplicando 

recortes bestiais na sanidade pública española. O portavoz do Partido Popular en Barbadás, 

digo isto para diferenciar o que son os cargos estatais corruptos, do que é o portavoz do 

Partido Popular en Barbadás, pero nos lembra que temos que revalorizar a política do 

mundo local, que isto para un mitin “que nin dios”. Pero nolo di o portavoz dun partido 

que manipula o poder xudicial nomeando amigos para os seus xuízos e dando cambiazos 

nos maxistrados do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo e que xulgan aos cargos 

corruptos do Partido Popular. Dando cambiazos nos membros deses tribunais. No Tribunal 

Supremo esta semana, dous cambiazos. O portavoz do Partido Popular en Barbadás, nos di 

que temos que adquirir un compromiso de xeito individualizado, como se fose o Che 

Guevara. E nolo di o portavoz do Partido Popular que é o partido que roubou, case tres 

millóns de euros de fondos europeos destinados a crear emprego, para pagar as campañas 

electorais. Non o di este humilde portavoz do Bloque Nacionalista Galego, o di a garda 

civil española. Tres millóns de euros que tiñan que estar para loitar contra o desemprego 

nun país que ten máis de 3.700.000 desempregados. O Partido Popular nos di que debemos 

interiorizar, dentro de nós mesmos, as boas condutas e as boas prácticas políticas, pero non 

se acorda que o seu partido destroza computadores cando entra a garda civil na súa sede 

pagada con diñeiro en negro, para evitar unha investigación sobre a caixa “B” do partido e 

o que facían os seus tesoureiros. Como vostede entenderá isto é un exercicio de hipocrisía 

maiúsculo  e  nós non vamos a  caer  nesta  trampa.  Non vamos caer.  En outra  ocasión 

caeremos pero o Partido Popular non está en condicións de darnos leccións nin de ética, 

nin de moral. Nin en Barbadás, nin na provincia de Ourense, nin no Estado Español. Polo 

tanto, nós tamén vamos votar en contra.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas. Ten a palabra o seu voceiro, o voceiro do 

Partido Popular, poñente. 

O Sr. Fernández toma a palabra Si, pouco temos que dicir. Tanto o manual como o 

código de boas prácticas véñenlles que nin pintado. Por que? Porque vexo que de Barbadás 

coñecen moi pouquiño. Á señora Fina xa  non lle  vou contestar  porque é palpable,  é 

palpable que non coñece o seu concello. Señor Fírvida, que me dixo de Barbadás? Eu 

voulle  dicir  unha  cousa,  eu  se  teño  que  dar  algunha  explicación  é  pola  miña 
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responsabilidade no grupo da oposición do Partido Popular, e igual que os membros do 

grupo, ou no hipotético caso se estivera gobernando no seu partido. É polo único que teño 

que dar explicacións. Se quere falamos aquí da corrupción dalgún dos grupos que hoxe 

están representando aquí o goberno. Incluído no seu momento o BNG. Se quere, pero non, 

mire. Eu penso que os veciños de Barbadás non se merecen que esteamos a perder o tempo 

con cousas que non podemos resolver nós, que hai que resolvelas en consenso a nivel 

nacional. Ben. Entón, eu estou falando aquí da problemática que temos en Barbadás. Do 

que se palpa na rúa. Do que opina a cidadanía. E dende logo polo que a min respecta, ou 

polo que respecta ao grupo do Partido Popular, si en algo podemos contribuír para mellorar 

a credibilidade  desta  institución, dende logo, eu vou a ser o primeiro, por moito que 

vostedes me veñan a falar aquí de casos de corrupción, duns e doutros partidos, porque lle 

vou asegurar que si eses nomes de casos que acaba de poñer a señora Fina, ou vostede, se 

me pon os casos dos ERE e demais, eu dende logo ía dicir o mesmo, aquí as cousas de 

Barbadás. Pero insisto, no seu discurso que xa estamos acostumados, verborrea. Moitas 

grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Como dixen antes, todo o que sexa reunirse para falar, de 

verdade, se o sentido da súa moción é ese exclusivamente de Barbadás, porque senón, está 

claro que aquí isto convértese, vostede, como dicía a señora Fina, que se trouxera unha 

moción, vostede foi mellor que esta moción a metera en vía iniciativa popular. Que a 

trouxera un veciño, e así non entrábamos na discusión entre partidos políticos. Xa ve. Fixo 

ben non entrar ao trapo agora, tamén, porque senón xa estaríamos aquí dez minutos máis. 

Pero... Si, pero xa ve que eu estou disposto a que nos reunamos e falemos destas cousas, 

pero, claro, se as reunións se vai con ánimo de arranxar as cousas. Se no seguinte pleno vai 

haber discusións e vai haber cousas, e tal, mire, é unha perda de tempo. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Reunirse, reunirse está ben sempre e cando se saque algo 

en proveito, pero, os señores aquí do PP, non lles interesan estes datos, non lles interesa 

isto. Como van a entrar ao trapo nisto? Que xustificación poden ter para estas atrocidades? 

É que non hai xustificación ningunha. E esta moción non a trouxo o BNG. Non a trouxo o 

PSOE. Trouxéstela o PP, entón, chico, eu teño que debatela contigo, non a vou debater con 
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outro. Non vou aprobar isto. Non vou aprobar isto. Volvo a dicirllo. Calquera partido, 

señor Padrón por exemplo, preséntame isto a iniciativa dos veciños, adiante, vostedes, non. 

Porque esta é hipocrisía, falsidade querer quedar ben. Eu recordo o pleno pasado cando 

trouxen unha moción que me pediron veciños, e sabe que fixeron vostedes, “hai iso pódese 

meter por rogos e preguntas”, a ética. Vamos o mes pasado non sabían que era a ética. Non 

o sabían, non lles interesaba a ética para nada. E agora veñen ao mes seguinte, debeulles 

alumear a `bombilla´ a vostede, véxoo moi textual seu, debeulles alumear a `bombilla´ e 

vamos a meter isto que quedamos ben. Pois mire metendo isto quedan ridículos porque 

que un partido corrupto meta isto é como para rirse da xente á cara. E eu non coñezo o 

concello? Pois mire,  non sei  se  o coñecerei pero nación e  paríronme no concello de 

Barbadás, concretamente en Loiro. Nin sequera nacín nunha residencia, nacín nunha casa 

de Loiro. Así que mire se coñezo o concello de Barbadás porque a señora Chelo dálle  

clases boas, verdade? Porque ese é o argumento da señora Chelo hai dous anos, que non 

coñezo o concello. Pero agora o señor Manuel ven que non coñezo o concello, pois mire 

que casualidade que somos parentes, e non coñezo o concello, e son de Loiro, verdade 

Manuel?. Que hipocrisía, ata hipócrita niso. 

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

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra: Vamos  a  ver,  o  de  hipocrisía,  o  de  hipocrisía 

compartímolo dona Serafina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ao final sempre con dona Serafina.

O Sr. Fernández toma a palabra: A min cónstame que é dona Serafina ou señora Varelas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, Manuel, correspóndelle ao Tenente Alcalde falar. 

Non, quen presentou a moción? El. Interveu vostede, presentando a moción, e despois dela 

vai o goberno.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu sei señor Manuel, de verdade, que vostedes non son o 

Partido Popular a nivel estatal e que están metidos nestes casos. É certo, pero algo lles 

temos que dicir. A ver, vostedes presentan esta moción, é certo, e a presentan en Barbadás, 

e Barbadás ten a súa historia, señor Manuel. E ten o seu pasado que todo o mundo o 

coñece. E a política que se facía aquí tamén é coñecida por todos os veciños e os seus 

resultados os teñen aí diante dos ollos para que os observen. Ou sexa, hai que dicir cousas 

tamén que, ao mellor vostede non pero outras persoas que están agora mesmo no seu grupo 
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compartían aquelas formas de actuar dende o goberno de Barbadás. Mire, vostedes moi 

mala conciencia deben ter para presentar esta moción en Barbadás. Moi mala conciencia. 

Queren intentar lavar a súa conciencia cun feixe de propostas encubertas, de boa fe, e nos 

queren facer convencer aos demais que temos que mudar por vostedes, as súas políticas 

caciquís e  clientelares,  e  por  exemplo as  que  se  desenvolven dende a  Deputación de 

Ourense en toda a provincia de Ourense. E no 99% dos concellos que goberna o Partido 

Popular na provincia de Ourense. Que son coñecidas. Outra cuestión son os resultados 

electorais. Nos din vostedes que están en Barbadás e que defenden a súa actuación política 

con toda a dignidade. Estou seguro. Pero vostedes son representantes dun grupo político 

corrupto. Corrupto. Non o digo eu, o di a UDEF, o di a garda civil e o din as fiscais. É un 

partido corrupto. Si. Lean vostedes os periódicos, por favor. Non estou inventando nada. 

Mire, o Partido Popular pagou campañas electorais con diñeiro en negro, da corrupción 

política. Desas campañas electorais tamén se beneficia o Partido Popular de Barbadás, nos 

seus resultados. As campañas políticas, publicitarias, o pago de medios de comunicación, 

os lavados de imaxe que fan os políticos do Partido Popular a nivel estatal con diñeiro 

negro e con corrupción, tamén lles favorece a vostedes en Barbadás. Así que laven a súa 

conciencia  na casa.  Non nos pidan,  á  corporación do Concello  de  Barbadás  que  lles 

deamos unha amnistía moral. Non somos quen para amnistiar a ninguén. É algo que teñen 

que facer vostedes na súa propia casa. Deberían empezar pedindo perdón á cidadanía do 

estado español.

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Señor Fírvida, se alguén ten que pedir perdón, pois si, 

que debería pedilo e farao no seu momento cando así estea recoñecido como que hai algún 

acto delitivo. Insisto, fala vostede de aquí, de Barbadás, se algún acto delitivo se fixo aquí, 

ou se fixo algunha irregularidade a alguén, onde se ten que resolver é en vía xudicial, e de 

momento que eu saiba, non existe ningunha resolución en Barbadás, contra alguén polas 

súas actuacións aquí, nesta casa. Ou polo menos eu descoñézoa. Se vostede a coñece, 

gustaríame que me informara dela. De todas maneiras, voume cinguir, voume cinguir ao 

que dicía o señor Padrón, non vou a entrar ao trapo disto. E dende logo, agradézolle,  

agradézolle a súa postura, e vexo que hai un grao importante de coherencia. Entonces, 

vamos a falar dos problemas, insisto, que atinxen a Barbadás. A dona Serafina, dicirlle que 
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nesta proposta  que estamos facendo dende o grupo do Partido Popular,  aquí  non ven 

reflectida ningunha actuación ilegal, como vostede quixo traer en forma de moción, no 

pleno  pasado.  E  que  despois  se  comprometeron  a  traer  aquí  como unha  declaración 

institucional, que o “grupo de goberno prohiba a calquera concelleiro formar parte dunha 

asociación do tipo que sexa”. Antidemocrático total. Nesta proposta, non van ir incluídos 

temas antidemocráticos, en todo caso, se saíra aprobada que xa vexo que non vai saír 

aprobada, como dicía o señor Padrón, é en positivo. Que nos xuntemos en positivo a falar, 

a dialogar, e propostas como a súa ao mellor podían quedar incluídas si se lle dá unha vía 

legal, pero tal e como vostede a traía, non. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Para que o saiban todos vostedes, cando 

protestan ao mellor porque din que lles acurto os tempos, ou similares, esta era a última 

intervención, vamos un minuto e corenta e catro segundos. E non me doe en prendas dicilo 

tampouco, a súa intervención era interesante e quería deixar rematar. Votos a favor desta 

moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grupo Mixto. En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Esas son apreciacións subxectivas. Creo que están fóra de 

lugar, francamente. Non se corresponden cos criterios que vostedes pretenden establecer 

nesta moción que acaban de presentar e que acaba de ser rexeitada. Claro. Claro, pero hai 

que empezar a aplicala dende antes de, dende antes de. Cando se ven predicando, cando se 

ven predicando cun documento para aplicalo posteriormente, hai que ao mellor que dar 

exemplo xa dende antes. Ao mellor hai que dar exemplo xa dende antes.

O Sr. González toma a palabra (PP): Señor Alcalde hai moito tempo xa lle dixen que 

para dar leccións de ética neste concello hai que tela. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, pois bastante máis que vostede. Exactamente.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Correcto, correcto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pois aplíquese o conto en relación á moción. Xa está. 

Subscribimos o que di.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP, a 

abstención do Grupo Mixto e os votos en contra do PSdeG-PSOE, BNG e Democracia 

Ourensana, o seguinte acordo:  “Moción do PP de Barbadás para a elaboración dun 

código de boas prácticas municipais”

8.  INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA POR RAZÓNS DE URXENCIA RELATIVO 

AOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUTIVIDADE.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Pasamos 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Á inclusión na orde do día por urxencia. Pasamos á 

inclusión na orde  do día  por  razóns de urxencia dun punto que  ten clara  urxencia,  a 

explicará o señor Alcalde ou o Tenente Alcalde, relativo aos criterios de distribución de 

produtividade. Se despois se vota a inclusión e despois se comeza o debate.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Falamos dos criterios de distribución do que aquí se 

chama produtividade pero que realmente a lexislación chama complemento ao desempeño. 

A urxencia, a urxencia ven motivada porque hai cinco días tivemos unha reunión cos 

sindicatos, e consideramos que despois de introducir precisamente esta modificación de 

crédito, para non deslabazar unha labor ou unha xestión, o procedente é incluír xa estes 

criterios de produtividade ou de complemento. Ben. Non sei se todos vostedes o puideron 

mirar ou non. Paso a explicalo un pouco polo miúdo. Ben, como di a lei, como di a Lei  

2/2015 de 19 de abril do Emprego Público de Galicia, se establece nun artigo determinado, 

o 136-t, o complemento do desempeño, ao desempeño, que substitúa ao da produtividade, 

pero  que  practicamente  ven  a  ser  semellante.  Semellante.  Digamos  aquí  fala  de 

excepcionalmente  idéntico,  diría  que  semellante.  Ben.  Fala  dos  criterios,  os seguintes 

criterios aplicaranse aos funcionarios, ao persoal funcionario de carreira, interino, persoal 

eventual e persoal laboral fixo ou temporal, que están ao servizo do concello de Barbadás. 

Independentemente de que pertenzan á administración xeral ou especial, así como área ou 

xerarquía que teñan. Está destinado, este complemento, a retribuír, a gratificar, o especial 

rendemento, á actividade extraordinaria ou ao interese ou iniciativa co que o empregado ou 

empregada desempeña o seu traballo.  Tense que  realizar  en función de  circunstancias 

obxectivas  relacionadas  directamente  co  posto  de  traballo  e  os  obxectivos  que  están 
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asignados a ese posto de traballo. Tamén debe ser en certa medida, ou moita medida, en 

gran medida, un elemento motivador. O que ven a dicir a lexislación tamén por iso, é que 

en ningún caso as cantidades asignadas  por este  complemento, durante un período de 

tempo, orixinarán ningún tipo de dereito individual. As contías ademais teñen que ser de 

coñecemento público, tanto dos sindicatos, como dos demais compañeiros e compañeiras 

ou traballadores e traballadoras da corporación. Ademais disto, é a corporación en pleno 

quen debe destinar ou decidir cal é a contía que se destina, ou que se dedica, a contía 

global que se dedica ao complemento de produtividade, e que é o que acabamos de aprobar 

hai  uns  minutos,  ou  hai  xa  case  dúas  horas.  E  despois,  corresponde  ao  Alcalde  a 

distribución de dita contía entre os diferentes programas que deberán ser aprobado polo 

pleno, tralo informe da negociación. Ben, pois os criterios que se estipulan, que se levaron 

ademais  a  unha  mesa  de  negociación  cos  sindicatos,  e  debo  dicir,  que  os  sindicatos 

abstivéronse, e tamén debo dicir, que estes criterios seguramente que son mellorables, que 

se intentarán pulir e ademais coa colaboración dos sindicatos porque hai un compromiso 

con eles de que este documento, estes criterios terán unha vixencia temporal, que non irá 

máis alá, ou unha vixencia temporal, ata o momento que se aproben uns novos criterios de 

produtividade que se van negociar cos sindicatos. Entón, hai dous criterios, que son o da 

retribución  daqueles  traballos  extraordinarios  realizados  fóra  ou  dentro  da  xornada 

habitual, dentro ou fóra das instalacións municipais de cuxo resultado quede constancia 

que non sexan obxecto de retribución no concepto de horas extraordinarias. E despois está 

o criterio de asunción temporal dun posto superior, para poder, o que se considera é que a 

substitución, ou ten por obxecto, retribuír a substitución de funcións dun posto de traballo 

de  categoría  superior  por  períodos  superiores  a  unha  mensualidade.  En  concepto  de 

complemento  de  produtividade  especial  e  complementaria,  ao  obxecto  de  retribuír,  o 

obxecto destes criterios  son, o especial rendemento, a actividade extraordinaria, o interese 

e a iniciativa, e o desempeño das funcións encomendadas pola substitución do seu titular. A 

cuantificación deste concepto realizarase en función das tarefas que asuma ata un mínimo 

de 400 euros ata un máximo de 400 euros mensuais. Se abonará mensualmente. E como 

dicía, a vixencia destes criterios estará condicionada a un acordo de novos criterios ou de 

mellores criterios cos sindicatos, na mesa, na mesa sindical. Ten a palabra o señor Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Ben, nada, rapidamente dicir que nós votamos a favor do 
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levantamento do reparo para que se puidera dotar con cartos este 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero un momentiño, hai que votar a inclusión,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! Si é certo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Antes de iniciar o debate hai que votar a inclusión na 

orde do día.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Certo. Eu xa fixen a miña intervención pero teríamos que 

votar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Esa era a explicación a explicación da urxencia.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, esa era a explicación da urxencia pero funme máis alá 

e xa expliquei o contido dos criterios, pero hai que votar a urxencia.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale, entonces, votos sobre a inclusión?

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor, unanimidade.

Sen máis sométese a votación a inclusión na orde do día por razóns de urxencia relativa 

aos criterios de distribución de produtividade, sendo o resultado da votación unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, eu como xa me expresei, ten vostede a palabra 

señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Grazas. Iso, dicir que votamos a favor do levantamento do 

reparo para dotar orzamentariamente estas, estes complementos, ou estes, para pagar estes 

traballos extraordinarios. E nada, dicir que votaremos abstención porque por a abstención 

que fixeron os sindicatos sobre estes criterios porque está todo supeditado, ou sexa, eles 

accederon a dar por bo isto, e cunha abstencións porque está todo supeditado a que haxa un 

reunión para establecer un convenio máis adiante no que se vaian arranxando estes temas. 

Entón todo está pendente dese convenio. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: como dixen antes temos que darlle aos traballadores o 

que  se  merecen,  obviamente.  Nós  estamos  de  acordo  de  que  persoas  que  están 

desempeñando traballos que teñen que cobrar realmente polo que están desempeñando. E 

vamos a votar a favor, porque como o outro día explicou a señora Secretaria, que mellor é 

algo  que  nada.  Entón,  a  que  me  refiro?  Que  temos  que  empezar  por  un  principio. 
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Obviamente, isto non chega, non chega a todos, e gustaríame que nun futuro todos os 

traballadores  do  concello,  estiveran  valorados  e  pagados  segundo  as  funcións  que 

desempeñen e que no futuro, que non haxa queixas porque os traballadores de calquera 

sector sempre teñen que estar valorados. E unha das cousas que se valora é o diñeiro. 

Entón, vamos a votar a favor disto pero pídolle ao goberno que traballe moito neste punto. 

Que traballe cos sindicatos, que escoite aos traballadores, e collan un camiño para adiante 

e que non volvamos traer a plenos, debates de queixas deste tipo, desta índole porque 

penso que as casas témolas que arranxar dentro para saír para afora ben. Entón si que vou a 

apoiar pero instando a que o goberno loite máis por isto, e para chegar a un bo camiño e a 

un bo entendemento porque a min encántame ir a un sitio e ver boas caras e ver ao persoal 

contento porque é bonito e é o debido. Grazas.

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

Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: A proposta da Alcaldía, o Partido Popular critica que en 

tres anos de goberno, nos traian ao pleno de febreiro de 2018 un parche para poder pagar 

aos traballadores as horas que fan de máis pola súa mala xestión. Refírome á corporación. 

Queremos unha proposta xusta, que teña en conta a diferenza salarial entre os traballadores 

coas mesmas tarefas, señor Alcalde, con este parche, pretende comprar vontades e silenciar 

aos  traballadores?  Nesta  proposta  non  vexo  ningún  informe  de  Intervención,  nin  de 

Secretaría. E nas actas das mesas sindicais tampouco fai referencia a este punto. Que ten 

que calar? Será que os empregados deste concello, como dixen anteriormente, lle deron o 

ultimatum? Puxen antes un exemplo da policía e me reitero. Me reitero. Vale? E non 

mentín co que dixen antes. E así, perdinme.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non me estraña.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non, non, non, é que quero dicilo todo de presa e non 

podo. E así máis departamentos deste concello estanlle poñendo a soga ao pescozo pola 

súa mala xestión. Estes son criterios feitos de presa e correndo. De todos xeitos, señor 

Alcalde,  a  produtividade  se  debe  valorar  en  base  a  uns  criterios  de  transparencia, 

obxectividade e imparcialidade. Obtendo todo elo leva a unha imparcialidade e por parte 

do empregado corrixir o seu desenvolvemento do traballo para a súa óptima consecución 

dos obxectivos. Obxectiva, a pesar da dificultade que entraña a realización de valoracións 
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de  traballos  altamente  cualificados,  cabe  a  posibilidade  de  mellorar  a  medición  de 

resultados obtidos e polo tanto un menor grado de discrecionalidade á hora de asignar 

retribucións  complementarias.  Imparcial,  aplicando  os  dous  criterios  anteriores,  o  de 

transparencia e obxectividade  e a negociación cos sindicatos, os criterios de valoración 

por máis dunha persoa, non soamente polo concelleiro. Vamos a ver, vostedes din nestes 

criterios, e que, poñer todo isto en base a unha mesa negociadora era o que se debía facer. 

Estes criterios que traen aquí, soamente referidos a dous puntos, o que queremos nós é que 

sexa obxectivo. Vamos a ver, o concelleiro, que sería o que ten que valorar, ten que estar 

asesorado por un técnico, vale? por un técnico. Tería que haber dúas valoracións sobre esa 

persoa ou sobre ese grupo. Entón, o que queremos traer nós hoxe aquí é, o noso punto, ou 

sexa nosa forma de votar este punto, este acordo, para que os traballadores non sintan que 

o Partido Popular non os está apoiando. Anteriormente, apoiamos os 17.000 euros, esa 

modificación,  porque  entendemos  que  hai  que  facelo  para  que  se  lles  pague  a 

produtividade, pero non estamos de acordo na maneira que o están facendo, senón que nas 

mesas de negociación e con estes puntos de valoración, a todos os traballadores por igual. 

Non soamente  a  uns  poucos e  a  uns  sectores  en  concreto  neste  momento.  Entón,  o 

obxectivo de produtividade se concreta na mediación periódica e nas datas que a alcaldía 

determine, non soamente nun mes. Vamos a ver, nós non estamos de acordo con iso. O 

Partido Popular di que realmente ten que valorarse á persoa aínda que estea unha semana 

nese posto. Non un mes. Por que temos que valorar a unha persoa nun mes se realmente ao 

mellor son quince días o que ten que facer esta persoa e adoptar pois unhas, non sei, unhas 

tarefas que non lle competen, vale? Entón, eu creo que iso tiña que estar fóra. Nós traemos 

unhas modificacións “in voce” neste momento, que para aprobar este punto, queremos que 

se aproben. Vale? queremos que se aproben. Nós, senón nos absteríamos. Pero queremos 

deixar  moi  claro  aos  traballadores  deste  concello  que  os  estamos  apoiando,  pero 

entendemos  que  estes  criterios  son  mínimos,  que  non  debemos  de  aceptalos  neste 

momento. Ou sexa, senón cunhas modificacións que paso a ler para que vaian pensando na 

segunda, na segunda quenda de palabra. Propoñemos un regulamento municipal para a 

distribución de produtividade onde se fixen os criterios. Un regulamento negociado con 

representantes dos traballadores e previo informe dos responsables das áreas nas que se 

estrutura este concello sobre o volume de traballo de cada unha delas, e como se está a 
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distribuír o traballo. É dicir, nós o que queremos e o que propoñemos co obxectivo de 

transparencia, de obxectividade e de imparcialidade é isto, que haxa dúas persoas que 

voten, a esa, ou sexa, que realmente asesoren, vale?, ao Alcalde ou ao concelleiro da área, 

os técnicos para poder pagar esa produtividade, ao colectivo ou individualmente. Se poden 

facer produtividade a grupos individualmente. É o que queremos que iso. Despois, cada 

área que realmente valore onde ten a súa carga de traballo e que se pase a unha mesa 

negociadora  e  se  faga  un  regulamento.  Entón,  nós  queremos que  se  modifique  estes 

criterios, a proposta da Alcaldía porque entendemos que é mínima

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agradézolle que abrevie.

A Sra. Vispo toma a  palabra: Non, non, sigo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai un acto de intervención, é que van cinco minutos vinte 

e sete segundos.

A Sra. Vispo toma a  palabra: Sigo despois señor Alcalde, non hai problema.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se hai algunha emenda “in voce”.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! É certo, é certo. Nese caso si. Ten razón. Si.

A Sra. Vispo toma a  palabra: Que?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se trae algunha emenda máis aparte desta? 

A Sra. Vispo toma a  palabra: Non, o que lin?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, isto xa está plasmada, pero se hai algunha máis 

habería que expoñela. A primeira sería, o regulamento para a distribución, negociado e tal. 

A Sra.  Vispo  toma  a   palabra:  Un regulamento  municipal  para  a  distribución  da 

produtividade onde se fixen os criterios. Vale? Segundo, un regulamento negociado cos 

representantes dos traballadores e previo informe dos responsables das áreas nas que se 

estrutura este concello sobre o volume de traballo en cada unha delas e como se está a 

distribuír o traballo. E terceira, xa que non temos un sistema de avaliación do persoal do 

concello, ou sexa, non existe. A ver, non existe neste momento. Entón o que nós queríamos 

que me liei un pouco e pido desculpas porque lieime un pouco, o que quería é que estes 

tres obxectivos, o de transparencia, o de obxectividade e o de imparcialidade exista, vale?. 

Na miña segunda intervención direi máis ou menos, pois traio un modelo, así por riba en 

tres minutos, non creo que me dea tempo pero realmente, de outros concellos onde si se 

está facendo. Que hai unha plantilla e hai unha valoración. Eu creo que isto, realmente, así 
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non se debería de aprobar. Entendo que é un parche, pero que un parche mal feito neste 

momento. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Quere intervir o voceiro do BNG neste 

caso?

O Sr. Fírvida toma a palabra: En nome do BNG vou falar neste caso. E nós vamos a 

aprobar isto por responsabilidade de goberno, por compromiso persoal e por sacar adiante 

este concello, pero eu comparto moito do que acaba de dicir a portavoz do Partido Popular, 

que isto se debe facer con todas as garantías e en base a uns criterios que ela explicitou 

perfectamente. Pouco máis teño que engadir. A nós tamén nos gustaría que isto se tivese 

sido máis traballado, máis pormenorizado, cuns criterios que se puidesen valorar dunha 

forma máis obxectiva e en fin, que necesitaríamos un período de reflexión. O  tempo 

aprema, os compromisos tamén e entendo que vamos votar en base a ese compromiso, 

non?, pero comparto moito do que se dixo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E que como dixen dende un inicio, tamén me tomo o 

tempo,  eh!,  como dixen dende un inicio, estes criterios plantexáronse nunha mesa de 

negociación,  foron  votados  con  abstención  por  parte  dos  sindicatos,  e  conveuse  cos 

sindicatos en que se renegociarían de novo. Evidentemente considero que o que vostede 

plantexa pode ser correcto pero que a canle, a canle, de levalo adiante e de escoitar aos 

traballadores é a través da súa representación sindical, que foron elixidos no seu momento. 

Se concorda con iso, con esas propostas que fai vostede? Nós encantados da vida. Se non 

concordan?  Pois  supoño  que  poden  ser  mellorables,  ou  que  poden  ser  discutibles, 

escoitaremos aos sindicatos. O obxectivo é chegar a un acordo con eses sindicatos. Agora 

mesmo, nós, a nosa proposta é sacar este documento adiante, pero sempre co límite de 

tempo oral de chegar a un acordo con estes, na mesa sindical cos sindicatos, que son os 

representantes dos traballadores. E dicir aquí, pois a oposición ven a emendar, e con todo o 

respecto do mundo dígoo tamén, eh!, veñen a emendar este documento, que o emenden os 

sindicatos cando cheguemos ao momento, cando chegue o momento de sentarse a negociar 

os criterios definitivos.

A Sra. Vispo toma a  palabra: A proposta, o está dicindo vostede

O Sr. Alcalde toma a  palabra:  Nós, cos sindicatos concordamos. Non, non, nós cos 

sindicatos concordamos que nos sentaríamos a negociar estes criterios. Señor Ramón.
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O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra: Nada,  eu  volver  dicir  o  que  dixen  na  primeira 

intervención. Os sindicatos abstivéronse porque queren que isto  saia  adiante.  Teñen o 

compromiso do goberno polo que creo recordar, que se dixo en comisión informativa de 

que a finais de febreiro xa terían unha primeira reunión ou algo, para ir buscando un 

acordo colectivo, entón pois nada máis que dicir. Nos vamos abster como se abstiveron 

eles,  esperando  que,  para  que  isto  saia  adiante,  esperando  que  eses  compromisos  se 

cumpran. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu, hai unha cousa que non entendo e a ver se me pode 

explicar. O Partido Popular quere unha emenda, engadir isto que acaba de dicir ao que vós 

traedes.  Isto é inviable engadilo ao voso? Querédelo engadir? A ver, como se?

O Sr. Alcalde toma a  palabra: A ver. Nós consideramos que o correcto sería, que é o 

compromiso ao que chegamos na reunión, é o de negocialo con eles. Negocialo con eles.

A Sra. Varelas toma a palabra: Iso entendino perfectamente. Pero eles están dicindo de 

engadir isto a o que vós puxestes.

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Iso agora mesmo non se debateu sos sindicatos. Claro, iso 

agora mesmo non se debateu cos sindicatos. Pode haber algunha mellora, incluso. Non o 

sei. Pero o obxectivo é

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero realmente o que están plantexando non é nada tan, 

tan. Penso que...

O Sr. Alcalde toma a  palabra:  Non é descabellado, claro que non. Pero estes son os 

criterios

A Sra. Varelas toma a palabra: Non é de descabellado.

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Estes son os criterios. Isto tamén é legal.

A Sra. Varelas toma a palabra: A ver señor Alcalde, a ver un momentiño, perdón.

O Sr. Tenente Alcalde toma a  palabra: Isto poderíao explicar a señora Secretaria.

O Sr. Alcalde toma a  palabra: Se isto que está aquí é legal ou non.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. A proposta que se presenta é legal en 

canto que para a distribución da produtividade, aquí o único que se presentan son uns 

criterios, con independencia das razóns ás que responden. A presentación dos criterios 

ten que estar aprobada por pleno, o trámite legal estar aprobada por pleno. E despois, 
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primeiro  negociada  sindicalmente,  logo  aprobada  por  pleno,  está  negociada 

sindicalmente, está, si se aproba neste pleno, e despois ben o acto de distribución, que se 

realiza en virtude de decreto de alcaldía, supoño eu, que en base a uns informes xa a  

Alcaldía está asesorada de que tería que ser, ou ben o xefe de servizo ou en substitución 

se  non  existe  nun  departamento,  o  Secretario  como  xefe  de  todos  os  servizos 

acompañado dun informe de concellería. Polo tanto,

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra: Un  momentiño,  Manuel,  pódoche  pedir  só  un 

favorciño. Podes falar un pouco máis baixo, porque eu a metade do que me está falando  

Silvia, sabes?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Volvo repetir

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, non, o final.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O procedemento legal é negociación sindical dos 

criterios, aprobación polo pleno da corporación e o acto de distribución é por decreto de 

alcaldía.  Este  é  o  procedemento  legal  e  aí  non  hai  ningún  problema.  O  acto  de 

distribución ten que ir  informado, como acaban de  sinalar,  pois por  ben, o xefe do 

departamento respectivo e no caso de aqueles supostos nos que non haxa xefe,  non 

podemos considerar en que nos departamentos nos que haxa un auxiliar administrativo, 

aínda que sexa máis ou menos o máis antigo, non podemos considerar que sexa unha 

xefatura de servizo, entón tería que informar a Secretaría xeral, xunto coa concellería. 

Ata aí non é que sexan ilegais, son insuficientes, como ben dixeron os sindicatos e non é 

a forma máis adecuada de distribución. Serve para solventar un problema determinado, 

pero o que é ilegalidade en sentido estrito non existe. Agora o compromiso que hai cos 

sindicatos é negociar xa neste mes os seguintes criterios de distribución. Basicamente a 

proposta de emenda que presenta o Partido Popular é un pouco a idea que temos de 

levar a cabo vía sindical. Non se denomina tecnicamente regulamento pero os propios 

criterios, unha listaxe de criterios de distribución é o que temos que facer. Calculados de 

acordo con eses obxectivos, de transparencia e de, dunha maior xustiza igualitaria. Por 

suposto se van negociar igual que se negociaron estes, porque senón sería ilegal e non 

podería vir a pleno. E é certo que agora mesmo non se ten un sistema de avaliación. É 

certo. Non temos un sistema de avaliación porque precisamente iso é o que temos que 

negociar  cos  sindicatos.  Co  cal,  digamos  que  na  emenda,  é  o  compromiso  que  se 
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adquiriu sindicalmente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero ten que haber garantías Silvia. E con isto non temos 

garantías. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. é que a garantía é que non son ilegais.

O Sr. Fernández toma a palabra: Por iso queremos cubrir esa carencia.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, un momento. Pero estes que presentamos 

aquí a día de hoxe foron negociados sindicalmente o martes. Non se lles deu traslado da 

acta de negociación, creo que non se lles deu traslado

A Sra. Vispo toma a palabra: Non temos informes tampouco.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, non. Só é a acta de negociación. A acta 

de  negociación sindical  que  en  principio  é  o  que  ten  que  aparecer.  O informe é  o 

informe que elaborou a Interventora, cos criterios, aínda que aparece como proposta de 

Alcaldía, é o que aparece.

A Sra. Vispo toma a palabra: E que está como informe de Alcaldía.

A Sra.  Secretaria  toma a palabra:  Si,  como proposta de Alcaldía,  porque é  unha 

proposta de acordo. Non aparece como un informe de Intervención, efectivamente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero ten que haber unha proposta con garantía.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  O acto de negociación, a ver, eu como fedataria 

podo dicir que a reunión tivo lugar, que a acta non se, porque eu tardo en facer as actas, 

evidentemente foi o martes, entón, teño que ir sacando o traballo a medida que podo. 

Pero está feita xa, eh!

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero é que non temos. A ver, perdón.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, isto é unha aclaración.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero é que vamos a buscar a legalidade de todo isto. Nós 

asesorarnos, agora mesmo plantéocho por esta emenda a traemos para que sexan legais.  

Esta proposta de Alcaldía o que garante esta emenda é que si  se van a ter, iso está 

correcto.  Ou  sexa  os  criterios  están  correctos,  pero  que  se  compromete  isto  é  a 

legalidade.

A  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Non  hai  ningún  problema  en  engadir  un 

compromiso que xa está asumido.

A Sra. Vispo toma a palabra: Nin informe de Secretaría nin informe da mesa sindical 
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do martes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non hai informe da mesa sindical. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non é informe. Acta. Acta. Está feita.

A Sra.  Vispo  toma a  palabra:  Entón,  é  que  non temos ningún tipo  de  informe da 

legalidade porque non está, entón para que realmente isto, porque senón, nós temos que, a 

ver, é que non é unha ameaza.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, non o entendimos. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Non é unha ameaza. E que queremos sacar este tema de en 

medio

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non hai ningún problema por recollelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: O que estamos buscando agora mesmo é a legalidade de 

que todo isto se leve a cabo, que saia de aquí aprobado. Punto. Nada máis. Porque traemos 

a obxectividade e como se debería de facer. É que nolo plasmado. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, é así, como facelo, efectivamente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale? Os asesores, entón, que non me queredes Nós, 

vamos a absternos porque entendemos, a ver, o que queremos que quede claro é a nosa 

forma de enfocar todo isto. Vale. Entendemos que con isto metemos a legalidade neste 

punto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, iso é a plasmación dun compromiso que se 

adquiriu vía sindical e que consta na mesa de negociación.

A Sra. Vispo toma a palabra: Alcalde, como queirades. Nós, nos vamos a cinguir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Podemos incluír  aquí un compromiso, engadir un punto, 

pero que xa está engadido cos sindicatos, a verdade. 

O Sr. González toma a palabra: O que fixeron coa mesa sindical é unha cousa e o acordo 

plenario é outra. E a validez 

A Sra. Vispo toma a palabra: Eses criterios están correctos  

A Sra. Secretaria  toma a palabra: A corporación á hora de votar se compromete, non 

hai problema

A Sra. Vispo toma a palabra: Que podemos inventarnos aquí o que sexa pero está todo 

escrito, está todo escrito, vale? Entón aquí o que estamos intentando é darlle a legalidade a 

iso, porque realmente non está agora mesmo. Vale? Senón, facer a consulta.
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A Sra.  Secretaria   toma  a  palabra: Non  é  que  non  estea  legal,  o  procedemento 

administrativo é legal. É dicir, e os informes non son preceptivos porque o acordo non 

require maioría absoluta, entón por exemplo o informe de Secretaría non é necesario. O 

informe de Intervención, home, xa o fixo, aínda que revista a forma de, podería darlle 

informe de tal. A acta sindical existe. O procedemento non é legal. Perdón, o procedemento 

é  legal.  Non  adoece  de  ningún  vicio  de  ilegalidade.  Agora,  que  isto  de  plasmar  un 

compromiso, pois, o que abunda non dana, como digo eu sempre, pois efectivamente, ese 

compromiso xa está  plasmado nunha acta cos sindicatos.  Non había ningún problema 

porque o pleno da corporación o asuma como propio. Non só o grupo de goberno.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, si mo permitides. Simplemente isto o que ven a 

ofrecer é unha garantía aos traballadores.

A Sra. Secretaria  toma a palabra: Por suposto.

O Sr. Fernández toma a palabra: Pode haber algún acordo sindical, pode haber algo que 

diga nas actas sindicais, pero aquí estamos tomando un acordo plenario.

A Sra. Secretaria  toma a palabra: Exactamente. Iso é o que acabo de dicir eu.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra: Entón,  isto  ven  a  garantir  precisamente  o  que 

queremos. O fondo disto. 

A Sra. Secretaria  toma a palabra: Si, si, plasmalo.

O Sr. Fernández toma a palabra: É dicir, cal é o problema de todo isto. O problema de 

todo isto é que non temos uns informes de cada unha das áreas nas que se estrutura o 

concello, como ben explicou Chelo, onde saibamos todos, porque o estamos trasladando a 

pleno, eh, cal é o volume de traballo que ten cada unha desas áreas. Non o sabemos. 

A Sra. Secretaria  toma a palabra: Si, iso é o que hai que abordar agora, efectivamente.

O Sr. Fernández toma a palabra: Por que? Como dicíamos, non existe un control. Non 

existe un control do sistema de avaliación. Non existe un sistema de avaliación como teñen 

practicamente todas as administracións, na que se controla o volume de traballo, o número 

de expedientes que se tramitan, e ten que vir avalado precisamente por eses informes de 

cada un dos técnicos das áreas. Senón, non estamos facendo ben.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero basicamente aquí se trata de solventar dous 

problemas  puntuais,  como  xa  lle  explicamos  aos  sindicatos.  Neste  momento,  estes 

criterios,  sendo  insuficientes,  se  trata  de  solventar  uns  problemas  puntuais,  e  están 
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perfectamente  avaliados  dende  o  punto  e  hora  no  que,  segundo  estes  criterios,  o 

desempeño de funcións de carácter superior ven avaliada e acreditada polo propio traballo 

en si, como por exemplo é o caso da tesourería. Entón xa sabemos que con carácter xeral,  

isto  tería  que  facerse  doutra  maneira,  pero  para  solventar  problemas  puntuais,  este 

mecanismo nos vale perfectamente e é legal. Agora, que por suposto, si se me pide unha 

opinión xurídica, é absolutamente mellorable, pero se me pide a opinión xurídica, non hai 

obstáculo xurídico para recoller o compromiso do pleno da corporación na elaboración dun 

compromiso que xa foi adquirido cos sindicatos. Entón é reiterar, pero dende o punto de 

vista plenario, ese compromiso. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que di aquí  é, período de vixencia. O período de 

vixencia deste acordo será con efectos retroactivos, dende o 1 de xaneiro de 2018, e durará 

ata a firma do novo acordo sobre produtividade, previa negociación coa mesa sindical. É 

que ademais é preceptivo. Estamos incluíndo agora mesmo neste documento, algo que ten 

que pasar por unha mesa de negociación previamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: E que xa pasou.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. Por iso mesmo. Pero por iso mesmo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Xa pasou, eh!

O Sr. Alcalde toma a palabra: E xa pasou. Entón o compromiso cos sindicatos existe.

O Sr. Fernández toma a palabra: Non temos, non temos a aprobación.

A Sra. Vispo toma a palabra: Neste pleno, neste momento non temos todo isto. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Porque se meteu por urxencia, claro.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Silvia, non temos todo isto, e o podemos, ti o sabes 

perfectamente que o podemos impugnar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, podedes.

A Sra. Vispo toma a palabra: Escoita, perdón, que non podemos facelo polo motivo de 

que non estamos, ao contrario, o que queremos é favorecer aos traballadores. Entón, vamos 

a ver, aquí, é a legalidade. É que, ou sexa, presentado agora á tarde. A ver, é que temos 

todo, a ver, sen preparar. Loxicamente, nolo deron hoxe todo o tema de asesoramento, 

dicindo que se non temos estes informes e a acta da mesa de negociación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A acta da mesa de negociación vola podo pasar agora 

mesmo. Non, non, non. 
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A Sra. Vispo toma a palabra: Que nós nos abstemos e punto, non pasa nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ou señora Vispo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, eu teño un especial interese en matizar que este 

acordo  tal  e  como  se  presenta  non  é  ilegal,  porque  cumpriu  todos  os  trámites 

correspondentes.  Poden  alegar  un  defecto  no  subministro  da  información,  se  queren. 

Efectivamente, e ademais teñen razón. Acábame de dicir Bety, é que non puiden enviar a 

acta. Estamos xustificando. Pero está  feita e ocorreu.  

O Sr.  Fernández toma a palabra: O seu punto de vista,  totalmente  legal.  Agora,  a 

carencia de garantías

A Sra. Secretaria toma a palabra: Totalmente de acordo. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Aí é o que estamos preservando. Esa garantía. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, estamos facendo unha aclaración.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A garantía ven dada dende o momento que se vai negociar 

cos sindicatos, e que é condición ineludible. É condición ineludible o cambiar iso.

A Sra. Vispo toma a palabra:Isto non é un capricho do Partido Popular.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Non,  pero  os  acordos  do  pleno teñen,  vinculan 

executivamente a, vamos a ver, os acordos do pleno, entendo, creo entender a liña por onde 

van. Os acordos do pleno vinculan á corporación e son de execución inmediata, mentres 

que unha conversación, ou un compromiso cos sindicatos, depende da palabra, de que 

manteñan a palabra os negociadores. Entón, eu entendo que o que quere facer o Partido 

Popular,  é  que  quede  plasmado  dunha  maneira  que  sexa  obrigatorio  ese  acordo  que 

previamente

A Sra. Vispo toma a palabra:Que sexa garantido.

A Sra. Secretaria toma a palabra: É que non hai ningún obstáculo.

O Sr. Padrón toma a palabra: Tal como está, pódese ir ao convenio.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro.

A Sra. Secretaria toma a palabra:Non, o convenio é outra cousa. Non te lies.

O Sr. Padrón toma a palabra: O compromiso ese pódese cumprir ou non.

A Sra. Secretaria toma a palabra:Efectivamente, ou sexa, se pode cumprir ou non. Non, 

non, pero está ben. Xuridicamente non hai ningún problema porque iso é algo que xa 

plantexamos.
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A Sra. Vispo toma a palabra:  É que igual non se chega a acordo, vale? Entón o que 

queremos aquí é o compromiso de que realmente se vai a levar a

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero eu xa dixen que me ía abster, esperando que se 

cumpra ese compromiso. Voume abster

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que vai existir un regulamento? É certo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non se chama regulamento. Un acordo regulador.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Acordo regulador

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Por chamalo dalgunha maneira. É unha especie de 

acordo regulador. Si, acordo regulador.

A Sra. Vispo toma a palabra: Espera, é que teño aquí escrito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non che vou mirar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, podes mirar

O Sr.  Fernández toma a palabra: Non, podes mirar  que  a  miña letra  non a vas  a 

entender.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Propoñemos un acordo regulador para a distribución da 

produtividade onde se fixen os criterios

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. Segundo, un acordo regulador, substitúo de novo un 

regulamento, por acordo regulador

A Sra. Secretaria toma a palabra Si,  un acordo regulador,  negociado sindicalmente. 

Vale, por suposto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Negociado cos representantes dos traballadores

A Sra. Secretaria toma a palabra E previo informe dos responsables das áreas,  aparte do 

concelleiro, do responsable técnico das áreas, ou no seu defecto do Secretario xeral.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois, pódese aceptar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, é que é basicamente o que dixeches aos sindicatos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que agora xa queda aprobado.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non dilata nada. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non ten que pasar por mesa sindical de novo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Entón queda aprobado? 

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Isto agora vai así.  Queda aprobado. Se resolve o 
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problema puntual. E na próxima mesa de negociación

O Sr. Alcalde toma a palabra: Empezamos a traballar no asunto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Empezamos a traballar nese acordo regulador porque 

xa é o compromiso que xa temos adquirido. Ou sexa, que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está adquirido, é así.

A Sra. Secretaria toma a palabra Os sindicatos non se opoñían, non votaban en contra 

en base a este compromiso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois aceptamos esa proposta.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vai plasmado aí o compromiso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, e efectivamente é máis garantista en canto que 

ten unha executividade o acordo do pleno da corporación.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Polo tanto non sei se hai que debater algo máis ou hai 

algunha intervención adicional?

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, soamente 

A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Alcalde. Estaba

O Sr. Fernández toma a palabra: Quedou cortada.

A Sra.  Varelas  toma a  palabra:  É que,  a  ver,  quero  darlle  as  grazas  a  Silvia  pola 

explicación, porque lla pedín

A Sra. Secretaria toma a palabra: É o meu traballo.

A Sra. Varelas toma a palabra: Porque si, o que presentan aquí os compañeiros do PP 

paréceme adecuado. E se se pode meter hoxe e non dilata nada pois mellor que mellor. 

Que queden as cousas dunha vez por todas, ben asentadas e ben. Grazas

A Sra. Secretaria toma a palabra: Nada, nada. É o meu traballo.

O Sr. Padrón toma a palabra: Unha cuestión, é que produtividade, de que se pague o 

tempo 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, o tempo que nos leve negocialo.

O Sr. Padrón toma a palabra: O tempo non se pode plasmar. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: É que iso claro, depende das negociacións sindicais e 

das propostas. Os sindicatos teñen que presentar unhas propostas 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Das propostas e do diñeiro.

A  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Non,  non.  O  diñeiro  non.  Os  criterios  son 
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independentes do diñeiro. É unha fase diferente. Os sindicatos teñen que presentar unhas 

propostas. O goberno municipal ten que estudalas. E logo sentarse na mesa de negociación 

o tira e afloxa. Efectivamente.

O Sr. Padrón toma a palabra: Supoño que os sindicatos quererán que sexa o máis rápido 

posible.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, non, si estamos reuníndonos continuamente con 

eles.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Case todas as semanas. Algunha intervención máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, dous minutos soamente. A ver. A proposta que traíamos, 

aparte disto, que agradecemos que por fin entendades a nosa, é o que nos dixeron hoxe á 

tarde, por onde máis ou menos, unha idea, eh, ou sexa, que nós traemos aquí unha idea por 

onde tería que ir esa avaliación, non? Dita avaliación se basea en criterios obxectivos, non 

vou ler todo porque senón acabamos ás doce. No decreto de Alcaldía, que é cando unha 

persoa  se  lle  valora,  hai  que  facer  un  decreto  de  Alcaldía,  se  abrirá  cada  caso  de 

procedemento  de  produtividade  deberá  conter  os  seguintes  apartados:  período  de 

aplicación, cantidade máxima salarial e determinación do persoal agrupado. O que eu os 

dicía  antes,  por  colectivos,  por  exemplo,  poñemos un exemplo,  a  policía,  ou persoas 

individuais como pode ser da área de economía. Despois, a puntuación, ou sexa, hai unhas 

táboas que normalmente se solen facer, que se valoran do un ao dez, non? Entón sería, pois 

unha persoa que teña máis de 70% desa puntuación, xa tería acceso á produtividade, non? 

Entón, neses dez puntos, que se fai normalmente o que valoramos dende case todos os 

concellos, sacamos varios concellos, por iso hoxe á tarde nos estiveron traballando para 

dicirnos, vai en función ao liderazgo. Non vos vou ler porque todos sabemos o que é o 

liderazgo e todo o que compete. O absentismo xustificado. A carga de traballo non propia. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, o absentismo xustificado?

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra:  Non,  non,  vamos  a  ver,  o  liderazgo  é  actitude  do 

empregado. Non xustificado, perdón.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah!

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón, é que a ver, teño que pedir perdón porque escribín 

así. Bum, bum, bum.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que o absentismo, claro.

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

75



CONCELLO DE BARBADÁS

A Sra. Vispo toma a palabra:  Entón, absentismo non xustificado. A ver, medirá con 

carácter xeral a asistencia ao traballo, vale? Iso é o que quere dicir. Entón, carga de traballo 

non propia. Carga de traballo soportada por ausencia de persoal do mesmo departamento, 

xa se trate da existencia de praza vacante non desempeñada así como tarefas alleas doutro 

propio  posto.  Iniciativa,  achegas,  medirá  a  proposta  de  solucións  ou  achega  para  a 

superación de problemas. Sobre cualificación, a cualificación académica que tamén pode 

ser. Seguridade e condicións do traballo. Actividade extraordinaria, medirá

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, non é por interromper pero creo que quedou claro. 

Pero dito iso tamén ese pode ser un criterio e un sistema de valoración pero tamén hai 

moitísimos máis, moitísimos máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: E introducir na negociación que varios concellos teñen, 

vale? Entón o traíamos para que realmente vexades que si tiñamos por onde

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ti tes iso doutros concellos?

A Sra. Vispo toma a palabra: Si. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, hai, hai.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, e que eu, a ver, os temos por, a ver, eu hoxe collín 

todo de presa e correndo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O concello de Narón, por exemplo sa che aparecía. Narón, 

hai un.

A Sra. Vispo toma a palabra: Aparece e che dou do que queiras e máis o menos todos 

van en función disto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso se pode, partindo da organización e do propio 

coñecemento da organización se poden incluír outros que non están previstos ou excluír 

uns.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, non teñen porque ser tipo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, eu por exemplo, considero que determinadas 

situacións ou períodos puntuais, se asumen funcións en determinados departamentos, en 

determinadas áreas de traballo que se colapsan e que son realizadas dentro da xornada 

habitual,  dentro  do  seu  mesmo nivel  de  funcións,  pero  dunha maneira  absolutamente 

extraordinaria. Como ocorre en determinados momentos puntuais a principio de ano ou 

poden  ocorrer  cara  ao  mes  de  xuño  noutros  sitios.  É  dicir,  que  darían  lugar  a  unha 
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produtividade porque se está sacando un volume esaxerado de expedientes por decisións, 

nalgúns  casos,  políticas,  noutros  causas  por  baixas  por  enfermidade,  un  volume 

desmesurado de expedientes por parte duns funcionarios. Entón, quero dicir, que tamén hai 

que coñecer a casuística da propia organización. Como criterio xeral está ben pero habería 

que incluír algún adaptado ao que é o noso sistema.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estou na miña quenda, non?, xa termino. Claro, claro. A 

ver, o que negocien

O Sr. Padrón toma a palabra: Iso ten que vir a pleno, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, é imprescindible.

A Sra.  Vispo toma a palabra:  A ver,  o  que queríamos nós é  que entenderades  que 

realmente iso non abarcaba toda a legalidade

A Sra. Secretaria toma a palabra: O  admitides?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. Se está redactado?

O Sr. Fernández toma a palabra: Repíteo se queres e cambia o de moción por acordo 

ou?

A Sra. Vispo toma a palabra: Propoñemos

O Sr. Fírvida toma a palabra: Manda unha foto

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, manda unha foto por whatsapp e xa está.

O Sr. Fernández toma a palabra: Lémolo e queda transcrito. Léeo e queda transcrito.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Ou  o  incorporamos  aquí  aos  papeis.  Non,  o 

incorporamos aquí porque o que está gravado xa está gravado. Ou sexa que. Si ben. Pero o 

incorporamos aquí para facer o acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vaille sacar a foto?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Xa está, xa queda aquí.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto procedemos á votación. Votos a favor? 

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Unanimidade.  Pois  moitas  grazas  en  nome dos 

traballadores.

A Sra. Vispo  toma a palabra: Menos mal que nos entendestes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E menos mal que chegou o momento. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Que todos estamos de acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, e menos mal que chegou o momento de modificar a 
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produtividade.

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

acordo:  “  Criterios  de  distribución  de  produtividade:  1-  Aceptar  os  criterios  de 

produtividade que son:  a) Criterio de traballos extraordinarios:  Retribúe aqueles 

traballos extraordinarios realizados fóra da xornada habitual, dentro ou fóra das 

instalacións  municipais,  de  cuxo  resultado  quede  constancia,  e  que  non  sexan 

obxecto de retribución polo concepto de horas extraordinarias. A cuantificación 

establecerase  como  unha  estimación  polas  horas  empregadas.  O  pago  da 

produtividade por criterio de traballo extraordinario realizarase ao mes seguinte a 

súa  xustificación  b)  Criterios  de  asunción  temporal  dun  posto  superior:  A 

substitución de funcións dun posto de traballo de categoría superior por períodos 

superiores a unha mensualidade, poderá dar lugar á percepción dunha asignación, 

en  concepto  de  complemento  de  produtividade  especial  e  complementaria,  ao 

obxecto de retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria, o interese 

e  a  iniciativa  que  supón  para  o  traballador  o  desempeño  das  funcións 

encomendadas  pola  substitución do  seu  titular.  A cuantificación deste  concepto 

realizarase  mediante  negociación  co  traballador  e  en  función  das  tarefas  que 

asuma até un máximo de catrocentos  euros,  e  se  abonará mensualmente,  trala 

resolución da alcaldía que aproba a substitución.  O pago de produtividade polo 

criterio de asunción temporal dun posto superior, se realizará ao mes seguinte da súa 

xustificación.  c)  Período de vixencia: O período de vixencia deste acordo será, con 

efectos retroactivos a un de xaneiro de 2018, e durará ata a firma dun novo acordo 

sobre  produtividade,  previa  negociación  coa  mesa  xeral.  2-  Facer  un  acordo 

regulador para a distribución da produtividade onde se fixen os criterios, negociado 

cos representantes dos traballadores, e previo informe dos responsables das áreas nas 

que se estrutura este Concello sobre o volume de traballo en cada unha delas e como 

se está a distribuír o traballo. 3- Establecer un sistema de avaliación do persoal do 

Concello  que  cumpra  cos  obxectivos,  de  transparencia,  obxectividade  e 

imparcialidade.”
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9- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Parte  de  control.  Dación de  contas e  resolucións de 

Alcaldía. Vostedes teñen toda a documentación nas carpetas. 

De  conformidade co  establecido  no  artigo  50.2  do  ROF  (RD  2568/86  do  28  de 

novembro, e o artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 

local, o Concello Pleno queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a 

sesión anterior do Pleno.

A Corporación queda enterada das mesmas. 

10- ROGOS E PREGUNTAS

O sr. Alcalde toma a palabra: E rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Se podemos 

poñelo por escrito.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se pode ser por escrito mellor

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón? Nada. Fina? Partido Popular

O Sr. Fernández toma a palabra: Simplemente un rogo, non está Ánxela, pero se llo 

transmitides,  porque  vai  dirixido  á  área  de  cultura.  Xa  llo  comentei  tamén  aos 

administrativos  da  Casa  de  Cultura.  A ver,  as  bases  que  desenvolven  o  concurso  de 

Entroido, folión de entroido, ponse que o martes deberán estar as comparsas ás catro da 

tarde, na rúa dos  Carrís, e sen embargo nos programas vai posto o campo de fútbol dos 

Carrís. Isto pode, sobre todo, á xente de fóra que non ten a programación, que vai ver as 

bases vía internet, na páxina, vanse presentar na rúa dos Carrís, co conseguinte problema 

de tráfico e demais. Eh! Entón, xa o saben, creo que Ánxela escoitou o que lle transmitían 

os administrativos,  pero  recordádello  porque si  é  importante  que nestes días  o deixe 

cambiado na páxina. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu só teño un que me trasladaron hoxe á mañá. Hai, iso é 

para Victoria, hai no 112 por detrás, vamos a ver, 112 está, para que todos nos situemos, a  

panadería Sabucedo, daste conta? Un pouquiño máis abaixo de onde traballo. Hai un, a 

parte de atrás hai unha árbore que xusto lle dá á veciña do primeiro, entón todas as polas, 

entón, se llo podedes podar, porque ese quedou sen podar. Entón, que a parte é un perigo 

por seguridade, que lle pode subir a xente.
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A Sra. Morenza toma a palabra: Pero non na Avenida de Celanova.

A Sra. Vispo toma a palabra: Por detrás.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa sei. Perdoa. Xa sei. É unha árbore dunha finca privada.

A sra. Vispo toma a palabra: : É privado? Non sei, eh.

O Sr.  Fírvida toma a palabra:  Si é privado.  Xa hai  un expediente,  xa  se  abríu un 

expediente para a limpeza desa finca. O señor limpou a finca porque antes, no mes de maio

A Sra. Vispo toma a palabra: Non sei, non teño nin idea, de verdade

O Sr. Fírivda toma a palabra:  Fomos a miralo, había unha broza alí altísima, silveira, 

case chegaba ao..

A Sra. Vispo toma a palabra: Este é unha árbore, dixo unha figueira, podería ser.

O Sr. Sierra toma a palabra: Unha nogueira.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Unha nogueira, perdón, entendín eu mal.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Entón se instou ao señor a limpalo no prazo de quince 

días, como manda tal. E limpou todo. E os veciños protestaron, tamén me chamaron a min, 

que teño alí un amigo e está na asociación de veciños, e presentaron un escrito aquí por 

rexistro polo da árbore. Comunicámolo e non é unha especie pirófica. Ten a distancia que 

indica a lei cara tal, e non podemos obrigarlle ao señor nin a que corte esa árbore nin a que 

a pode máis. Iso foi o informe que nos pasou a policía. Non podemos obrigalo. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  E non hai maneira de poder facer? Porque é que lle sobe. 

A ver, eu non o fun a ver, porque mo dixeron hoxe á mañá

O  Sr.  Fírvida  toma  a  palabra:  Podemos  dicirllo.  Non  ás  fiestras  non  entran.  Hai 

distancia. Hai distancia, hai. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Vereino mañá. Non podo opinar porque non o vin. Entón. 

Si, xa me dixeron por onde, pero non o vin, eh. Dixéronme que o trasladara ao pleno e eu o 

traslado, é a miña obriga.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Chelo, está detrás do número 110. 

A Sra. Vispo toma a palabra:   Ou sexa, por diante é o 112, me dixeron eles.

O Sr. Fírvida toma a palabra: 110-112 porque é o mesmo edificio.

A Sra.  Vispo toma a  palabra:   E  que  está  por  detrás  por  onde  se  vai  á  zona de 

aparcamento.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non podemos obrigalo.  Non podemos. Non temos a 
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ferramenta para obrigalo. Está a distancia e é unha árbore que non é pirófica. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Tedes esa contestación da policía.

O Sr.  Fírivda toma a palabra: Si  claro.  Eu preguntei  en urbanismo e informei.  Os 

veciños tamén a teñen que mo pediron a min. Que mo dixeron a min.

A Sra. Vispo toma a palabra:   Pois non entendo eu.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, que andaron dando voltas, a min tamén me chamaron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Cantas veces temos cousas que nos gustaría facer e que 

cos informes que corresponden, non  se poden facer.

A Sra. Vispo toma a palabra: E que sabes o que pasa, que o quero para min, porque, a 

ver, entendede que loxicamente vou dicir, a ver, que isto está aquí. Me decides a min cando 

realmente xa tedes todo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Levantamos o pleno. A sesión queda levantada.

 

Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse 

por finalizada a sesión,  sendo as 22:55 horas no lugar  e data  ó principio indicados,  

estendéndose a presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

         DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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