ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 05 DE SETEMBRO
DE 2017.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL ( PSdeG-PSOE)

19:30

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

SETEMBRO de 2017

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

ordinaria, en primeira

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

convocatoria, o concello

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

Pleno, baixo a presiden-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

cia do Sr. alcalde, coa a-

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

sistencia

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

concelleiros/as. Relacio-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

nados na marxe, actu-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

ando como secretario,

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

Silvia Alonso

sendo

horas do día 05
en

dos

sesión

Sres./as.

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)
D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
Dª SILVIA ALONSO FERNÁNDEZ

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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Concelleiros/as

Número: 2017-0004 Data: 08/11/2017

D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 08/11/2017
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 08/11/2017
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Comezamos. Boa tarde a todos e a todas. Benvidos, despois da época
estival retomamos a nosa actividade. Grazas ao público tamén por estar aquí presente.
1. APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ANO 2016
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aprobación definitiva da conta xeral do ano 2016. Ten a palabra o
Señor Tenente Alcalde.

tratou nunha comisión informativa especial, realizadas e lembradas no mes de xullo. No mes de xullo
nunha Comisión especial de contas. A conta xeral está a disposición de cada

Concelleiro ou

Concelleira.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón. A voceira de Democracia
Ourensana? Tampouco. O voceiro ou voceira do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma palabra (PP): Nada que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón, sométese a votación a aprobación definitiva da conta xeral do

ACTA DO PLENO

Intervención do Concello de Barbadás. Non foi ás Comisións Informativas deste Pleno porque xa se

Número: 2017-0004 Data: 08/11/2017

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Si, este é un documento contable elaborado polos servizo de

ano 2016. Votos a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación definitiva da Conta Xeral 2016”
2. PREZO PÚBLICO DO CURSO DE MANIPULADOR/MANIPULADORA DE PRODUTOS
FITOSANITARIOS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Segundo punto da orde do día que é o prezo público do curso de
manipulador/manipuladora de produtos fitosanitarios. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois como xa pon na propia acta trátase dun prezo público, porque é
un curso de formación dos que se realizan no Centro Empresarial Transfronteirizo, pero neste caso vai
ter un custo para as persoas que queiran participar nel. É un curso moi demandado, xa se fixera o ano
2
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

CONCELLO DE BARBADÁS
pasado tres cursos de aplicacións de fitosanitarios porque as persoas teñen hortas, que teñen viñas,
queren asegurarse de que non van a ser multados por dar certos produtos fitosanitarios no campo. Seica
están pondo multas bastante grandes e a xente quere curarse en saúde, e hai moita xente interesada en
facer este curso. O que sucede é que son moi caros. O Concello de Barbadás vendo a grande demanda
que hai non pode asumir o custe de todas as persoas que necesitan facelo. O ano pasado fixérono no
noso Concello 75 persoas, e nos sae a unha media de 85 € por persoa. Entón o que decidimos igual que
o ano pasado é subvencionar, axudar a pagar este curso. Se lles cobra 50 € ás persoas que queren
realizar o curso e hai unha bonificación, e hai unha redución e cóbraselle 25 € ás persoas que están
desempregadas. O resto, ata os 85 € que nos cobra a empresa que dá o curso, págao o Concello de

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra(Grupo Mixto): Nada, nós non temos nada que dicir. Nada máis que
apoiar esta iniciativa e tamén que estamos de acordo coas modificacións que presenta o Partido
Popular que xa se falou en Comisión Informativa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Voceira de Democracia Ourensana, ten a palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos. Pois nós estamos tamén de acordo con esta
moción e tamén me pasaron as modificacións que presenta o Partido Popular e si estamos de acordo

ACTA DO PLENO

erro e queremos modificar. Nada máis.
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Barbadás. E aquí hai que facer unha modificación que explica mellor ca min Manuel, porque hai un

coas modificacións que presentan. Grazas.
Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Si. Coincidimos co que explicaba
o señor Tenente Alcalde, estamos de acordo por suposto co acordo do prezo público deste curso, o que
si como xa comentamos nas Comisións informativas hai dous detalles que si sería conveniente
modificalos, por iso presentamos agora unha proposta de modificación, que sería nos criterios de
selección, o espírito de pór no punto dous demandantes de emprego, non vai vinculada a demandantes
de emprego senón a persoas desempregadas. É dicir, a determinación de desempregado vai vinculada á
perda dun posto de traballo e a unha serie de requisitos que lle dan pé a solicitar unha prestación. Un
demandante de emprego para que o entendades, pode ser unha persoa estudante ou incluso alguén que
estea traballando e demande unha mellora de emprego. Entón, nós o que propomos é cambiar o punto
dous do artigo catro, en ver de demandantes de emprego por desempregados, que sería a redacción
3
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O Sr. Alcalde toma a palabra:Moitas grazas. Polo tanto ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido

CONCELLO DE BARBADÁS
máis axeitada. Vamos a ver, para vinculalo a isto tamén, o artigo oito, na contía das actividades, porque
vai vinculado tamén a documentación que acredita esa condición, a demanda de emprego, a tarxeta de
demanda de emprego non serve para acreditar a situación de desempregado. A situación de
desempregado, o que o pode acreditar é unha certificación do INSS ou o coñecido informe de vida
laboral. Se é actualizado e dinos perfectamente se esa persoa ten a condición ou non de desempregada.
Entón no artigo oito, o prezo desta actividade será o seguinte, 25 € para desempregados, condición que
se poderá acreditar co informe de vida laboral actualizado, e o resto deixariámolo igual. E no artigo
sexto, simplemente é cambiar un pouco a redacción porque si que se mencionan determinados lugares
de presentación de solicitudes e nós o que facemos é engadir a parte deses lugares, os indicados na Lei

redacción sería a solicitude debidamente cumprimentada xunto co resto da documentación solicitada,
fotocopia do DNI, e de ser o caso documentación xustificativa da condición de desemprego, irá
dirixida ao Concello de Barbadás. A súa presentación poderá realizarse ademais dos lugares
anteriormente mencionados, por correo electrónico, no CET, por fax ao número que se indica e todo
elo sen prexuízo do establecido nos artigos 14 e 16 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo
Común das Administracións. Esa é a redacción. Nós entendemos que son dous detalles que non teñen
tampouco moita importancia e que si que nos facilitan á hora de ter en conta as solicitudes e que non

ACTA DO PLENO

utilizar soamente, si se poden utilizar pero hai outras vías que temos que ter en conta. Entón esa
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39/2015 de Procedemento Administrativo. Lugares e formas que se poden utilizar tamén, non se poden

vamos a esperar a facer alegacións porque perdemos un montón de tempo solo para estas dúas cousas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ten a Interventora coñecemento destas notificacións?
O Sr. Fernández toma a palabra: Penso que a Interventora estaba na Comisión Informativa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si estaba.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale, vale.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, si, demos conta diso, o que si se nos solicitou é por escrito para
ter coñecemento.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale, se xa sabe ela...
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, si, si.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grazas.
O Sr. Fernández toma a palabra: De todas maneiras indicar que está enviado un correo electrónico
con esta proposta ao correo do Concello.
4
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Entón o mellor é tratalo agora se lle dades para adiante pois aprobámolo. Vale? Moitas grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten vostede a palabra.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada, por suposto aceptamos estas modificacións que nos propoñen
dende o Partido Popular e agradezo a colaboración e a explicación que dan desta proposta e que se
realice neste Pleno para non ter que agardar o período de alegacións o que nos impediría poder realizar
o curso no prazo establecido.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón. Algunha intervención. Manuel?
Ninguén. Polo tanto sométese a votación este punto da orde do día, que consiste no prezo público deste
curso de Manipulador, perdón, si si, Aplicador de produtos fitosanitarios. Aprobación do prezo público
coas emendas incorporadas do Partido Popular, evidentemente. ¿Votos a favor?

“Prezo público curso manipulador/a aplicador/a de produtos fitosanitarios”
3.- APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é a aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal do Imposto de vehículos de tracción mecánica.
O Sr. Fírivida toma a palabra: Este imposto está publicado no Boletín Oficial da Provincia no ano

ACTA DO PLENO

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

2004, e recolle na Lei de Bases de Réxime Local de Facendas, de Bases de Réxime Local, se recolle
mecánica atendendo a esa norma. No Concello de Barbadás se aplica, se ven aplicando desde ese ano,
desde o ano 2004, o mínimo posible. Non ten ningún coeficiente multiplicador. Hai outros concellos
que poden multiplicar ata 1,6 estas cotas. No Concello de Barbadás non se aplica ningún coeficiente
multiplicador, polo tanto se está cobrando o mínimo que se podería por este imposto, en función dos
cabalos fiscais dos vehículos. En todo caso, e atendendo a criterios ecolóxicos e de preservación e de
cultura do medio ambiente, nós entendemos que os vehículos son moi contaminantes. Contaminan o
medio, acaba de saír un estudo recente que practicamente o 90% das marcas fabricantes de coches
incumpren as propias normativas da Unión Europea de contaminación, sobre todo os coches con
motores diésel, e queremos pór o noso grao de area no camiño de buscar un medio ambiente máis
sostible e mellor para todo o mundo. E polo tanto, o que queremos facer é promover o consumo de
coches eléctricos e coches híbridos e deixar de consumir produtos derivados do petróleo. Por iso
5
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cal é a cantidade e o tipo impositivo e a cantidade, a cota que se debe pagar polos vehículos de tracción

CONCELLO DE BARBADÁS
facemos unha pequena bonificación, por un lado, que é a máxima bonificación que nos permite tamén
a lexislación, é o máximo que permite a Lei de Facendas de Réxime Local, que é aplicar unha
bonificación do 75% para os coches eléctricos. E despois aplicar unha bonificación do 50%, que neste
caso non é a máxima permitida, a máxima é o 75%, pero decidimos aplicar unha bonificación do 50%
para os coches que teñen motores híbridos. É dicir, eléctricos e de gasolina.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón, ten a palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, como non podía ser doutro xeito estamos totalmente a favor da
medida. Simplemente pedimos que para o ano se faga un balance da incidencia dos vehículos que
temos en Barbadás que teñen a, son eléctricos ou híbridos neste caso. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O voceiro ou voceira do Partido Popular ten a palabra.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estamos totalmente de acordo coa proposta do Grupo de Goberno
e tamén pediríamos se dentro de un ano pois pode redactar un informe se houbo algunha modificación
dos vehículos híbridos que se deron de alta no Concello, pois para ver si efectivamente, aínda que xa
sabemos que en todos os concellos que ultimamente vimos se está levando este tipo de mocións para
que o medio ambiente se mellore. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, nós estamos de acordo con esta moción.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: A voceira de Democracia Ourensana ten a palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non en todos os concellos. Eu estiven preguntando polos concellos da
Hainos si, o que sucede que hai moi poucos coches que aínda o soliciten. Dende logo, nós o que temos
agora mesmo é un parque de 7.631 vehículos no noso Concello. 5.778 son vehículos, o que
entendemos por vehículos, 3 autobuses, 603 camións, 242 tractores, 134 remolques que non entrarían
nestas bonificacións, porque quedan excluídos pola norma, 130 ciclomotores e 741 motocicletas. O
feito de aplicar esta bonificación ten que ser a petición do propio propietario do vehículo, igual que
pasa cos vehículos históricos de máis de vinte e cinco anos que están exentos. O ano que ven, cando se
emitan os recibos podemos pedir á Deputación un informe de canta xente solicitou a aplicación destas
bonificacións.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ¿na segunda quenda?.¿ Señora Fina Varelas? Votamos
esta modificación inicial da Ordenanza Fiscal. ¿Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
6
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provincia e na Deputación Provincial de Ourense, e hai uns poucos concellos que aplican esta medida.

CONCELLO DE BARBADÁS
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación inicial da Modificación da ordenanza fiscal do IVTM”
4.- MOCIÓN DE DEMOCRACIA ORENSANA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao cuarto punto da orde do día que é a moción de
Democracia Ourensana. Ten a palabra a súa voceira.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vou a ler a moción. Xa tedes todos a moción á vista, pero vouna ler.
Ante as numerosas queixas dos veciños de Finca Fierro, traemos esta moción xa que hai un
descontento xeneralizado e preocupado. As queixas son relativas a moitas carencias e malos servizos.
Fálannos de falta total de limpeza, árbores sen coidar e podar. Fálannos da necesidade de máis

beirarrúa, como na rúa Edra, rúa Valdomiño, rúa Milladoiro, etc. Así mesmo hai que arranxar as
beirarrúas que están levantadas por mor das raíces dos árbores, xa que é un perigo que alguén se caia e
se faga dano, como persoas maiores e nenos. En definitiva, os veciños fálannos dun total abandono e
falta de preocupación do Concello nos servizos. As propostas, propomos ao goberno de Barbadás, en
primeiro lugar, a colocación de beirarrúas en todas as rúas que sexa necesario, e arranxo das que están
levantadas. Colocación e reposición de bandas de redución de velocidade. En segundo lugar, mandar
brigadas de limpeza periodicamente. O outro día na Comisión informativa díxoseme que se manda
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que en moitos sitios faltan cachos. Non hai unha soa rúa na Finca Fierro na cal non lle falten cachos de
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mobiliario urbano, como bancos, colocación de bandas para que os coches vaian máis lentamente, xa

unha vez ao mes. Nós consideramos que o ideal sería, pois polo menos cada quince días, xa que
colocación de bancos así como doutro mobiliario urbano que sexa necesario. E en carto lugar facer
desbroces periodicamente, e así mesmo, levar un axeitado mantemento de parques e árbores. O señor
Padrón, Compromiso, deume aquí unha emenda, unha emenda non, isto, quere un punto a maiores que
é en cuarto lugar, habilitar un paso de peóns a altura da parada de autobuses urbanos para acceder á
única beirarrúa que comunica Finca Fierro con Piñor e Parada, polo que transitan diariamente moitas
persoas. Serán os técnicos de seguridade viaria que o decidan o xeito de situalo. Tedes que perdoar que
estou lendo mal porque estou mal da vista e vexo mal. O tema segue, pasóunolo agora e si que estamos
de acordo do que el quere que se engada, porque algo que os veciños están pedindo como nós vamos
dicir que non. O tema de Finca Fierro, expliquéivolo o outro día un pouco, en principio chamáronme
para facer outro tipo de moción, que era preguntando o tema dos lindes. Eu xa lles expliquei como
estaba o tema dos lindes e en principio penso que lles quedou claro, entón traer unha moción ao Pleno,
7
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semanalmente si que non se dá feito, entón polo menos que sexa cada quince días. En terceiro lugar,

CONCELLO DE BARBADÁS
instar cando o Concello de Barbadás e o Concello de Ourense xa teñen o acordo feito, entón a parte
diso, pregunteille que outras inquietudes podían ter para axudalos e faláronme de todas estas. É certo
que hoxe Finca Fierro aínda pertence ao Concello de Ourense, pero é unha cousa estraña, porque o IBI
págano en Ourense pero eles son veciños de Barbadás xa que votan en Barbadás. Entón, o que me din
é, caramba aquí so se acordan de nós cando veñen coa papeleta a pedir o voto. Entón non podemos
facer iso. Temos que acordarnos deles sempre e cando nos chamen e sexa necesario. O outro día nas
comisións informativas, un compañeiro tamén me preguntou, do Partido Popular, preguntoume coas
persoas que había falado se eran da asociación de veciños de Finca Fierro. Eu respondinlle que a
moción é feita, ou sexa, viñeron varias persoas a visitarme e eu fun á Finca Fierro, camiñei por alí, falei

veñen a falarme os veciños e vounos escoitar sexa onde sexa, son veciños de Barbadás e así vounos
escoitar. Eu contestei e a pregunta que me fixo pero penso que é algo que non ven, non ven porque é
unha moción feita non por un só veciño senón por varias persoas que teñen estas preocupacións. En
principio é o que teño que dicir, grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, dende o noso Grupo, agradecemos que se acepte esa engádega,
outro acordo de engádega para esta moción que consideramos tamén importante, e temos a ben que
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veciños, porque para min o que contan son os veciños, porque as asociacións fanas os veciños. A min
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con máis veciños, aparte dos que me viñeron visitar, e penso que irrelevante si é da asociación ou dos

vostedes tamén o consideren importante para os veciños de Finca Fierro. Nada, nós estamos de acordo
referente á Finca Fierro, na que se tocaba o tema dos lindes. É unha pena que a día de hoxe sigamos co
tema sen resolver. Hai que dicir que aquí na Finca Fierro aínda segue habendo xente que para o IBI en
Ourense e está pagando en Barbadás os vehículos, do que falábamos antes, o imposto de vehículos, e a
auga, en Barbadás. Polo tanto, polo que vimos en Comisión informativa, esta anomalía segue sen
resolverse, e non hai noticias polo que se dixo sobre o Instituto Xeográfico Nacional que ninguén sabe
en que punto está o papel ese, si se perdeu entre os caixóns ou o que pasa. Nós pedímoslle ao goberno
que chame, polo menos alí, que alguén se interese por saber en que punto está o trámite dese
expediente. Xa que os acordos entre Barbadás e Ourense parece ser que xa están rematados.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Cando rematemos todos as intervencións. Ese asunto que vostede
plantexa creo que xa foi explicado en Comisión informativa. Se o quixo entender entendeuno, pero
senón vaillo explicar a señora Secretaria, pero cando proceda, que interveñan os demais grupos.
8
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coa moción, temos que dicir que nós presentamos unha moción o catro de febreiro de 2016 tamén

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra: Falouse que está no Instituto Xeográfico Nacional, o expediente. Ten
que ser o que resolva ese tema. Iso foi o que nós entendemos. Que máis dicir disto? Nesa moción do
aparte diso, do tema dos lindes, pois falábamos que é o que se fala hoxe aquí tamén, do remate das
beirarrúas. Fixéronse cousas, a verdade que si, porque rematáronse algunhas das beirarrúas que estaban
sen rematar, sobre todo a máis importante era a do parque, quedan aínda as outras, pero como estamos
co tema dos lindes pois non se pode actuar nelas. O goberno fixo un esforzo e si que se remataron esas
beirarrúas e é verdade que agora tamén hai máis presenza na limpeza da Finca Fierro como nós tamén
solicitamos aquel día, dicindo que era unha urbanización consolidada onde conviven edificios de dúas
tres alturas, con vivendas unifamiliares pero que se encontran pegadas unhas ás outras, polo que os

non se necesita unha limpeza tan periódica. Non sei se ten que ser cada mes ou cada quince días, pero
está claro que polo menos estase facendo máis, con máis periodicidade do que se facía antes. Iso foi o
que constatamos nós logo de presentar aquela moción en febreiro de 2016. Polo demais estamos de
acordo, que se coloquen máis bancos, efectivamente. E no punto que nós engadimos, pois é unha
reivindicación que está á vista de todos é o lugar onde aparca, onde para o autobús urbano que ven de
Ourense, carece de paso de cebra para acceder á única beirarrúa que hai que comunica a Finca Fierro
con Piñor-Parada, e co Hospital de Piñor. Todas as persoas que baixan por esa beirarrúa, ao chegar alí

ACTA DO PLENO

É importante que alí haxa unha maior limpeza que por exemplo no resto das aldeas do Concello, onde
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tramos sen rematar son pequenos os cales corresponden aos solares que aínda permanecen sen edificar.

teñen que cruzar a estrada sen ningún tipo de paso de peóns nin nada. É máis, aínda enriba hai unha
O sexa, o sitio é moi malo para acceder. Hai un paso de cebra pero queda moito máis abaixo, queda
onde está a carnicería. Pensen vostedes se unha persoa ten que baixar do hospital de Piñor e ten que ir
a cruzar a estrada onde a carnicería para volver outra vez para arriba, uns cento e pico metros para
coller o autobús pois pedimos que se estude a posibilidade de poñer o paso de peóns en fronte ou un
pouco máis adiante ou máis atrás onde está a entrada da Residencia da Xunta de Galicia. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular
A Sra. Vispo toma a palabra: En total acordo coa moción de Democracia Ourensana. Señora Fina
Varelas, vostede sabe que as, que os coches levan roda de reposto que por certo duran moi pouquiño e
en pouquiños quilómetros hai que cambiala. Aplíquese o conto e teña coidado con ser utilizada no
traxecto desta lexislatura como roda de reposto. Aínda que tamén lle digo que os quilómetros que
recorra apoiando a este vehículo utilíceos a ver se a vostede lle fan caso dunha vez porque tanto
9
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xardineira, como se chame, que está pegada a marquesiña do autobús e máis a uns contedores de vidro.

CONCELLO DE BARBADÁS
Compromiso como o Partido Popular trouxeron mocións aquí da Finca Fierro que se aprobaron por
maioría e non foron utilizadas. Non foron rematadas, algunhas como dicía o señor Padrón si, pero a
maioría das peticións que fixo o Partido Popular tanto Compromiso, están sen facer. Teño que dicir,
que a última, a primeira semana do mes de agosto, hai un Concelleiro aquí, o señor Rafa dará fe de que
estivemos falando por teléfono, a pregunta que lle fixo o meu compañeiro a vostede señora Fina
Varelas nas Comisións na cal eu non estaba, é por un motivo. Non era por nada, non pense vostede mal
nin ao contrario, senón que esa semana da asociación de veciños viñeron a falar con nós. Había unha
queixa sobre a limpeza, o que quero agradecer ao señor Rafa a súa xestión rápida esa mañá, de que
mandara whatapps, de que falara comigo e si tiñan unha serie pois que, ao parecer segundo nos habían

aparte da presidenta, de varios veciños da Finca Fierro. As súas inquietudes? Os lindes? Explicámoslles
como estaban, loxicamente todos saben e o entenden perfectamente. Cal é o problema? Que a xente se
quere empadroar, non pode, de feito eu fixen unha consulta ao Concello, de momento ata que todo
estea arranxado non se poden empadroar, están desexando porque loxicamente, pois eles queren votar
aquí e queren ter xa, pertencer dunha vez a Barbadás. As queixas que nos fixeron nesa reunión son
todas que se presentaron ata que realmente estea todo xa nos límites de o Concello de Barbadás, me
imaxino que o goberno fará porque todo isto se arranxe. Que todo isto se arranxe porque sinceramente

ACTA DO PLENO

reunión que tivemos a primeiros de ano cales eran as súas preocupacións, estaban moitos veciños alí,
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dito que non lles recolleran o lixo e tiñas as papeleiras todas cheas. Eles nos manifestaron nunha

a Finca Fierro soamente fai falta pasear por alí para ver que está perdida da man de deus. E unha das
por alí o grupo de goberno a pedir o voto cando son as eleccións, e que realmente que hai que facerlles
máis caso. Hai que realmente arranxar esas beirarrúas e unha vez ao mes, non chega para manter a
limpeza da Finca Fierro. E nada máis, que estamos de acordo coa súa moción. Fágame caso vostede
que agora mesmo pois lle puxen un exemplo por non dicirlle para que a vostede non lle pareza mal.
Dígoo con cariño que sexa a roda de reposto, que estes quilómetros que lle dure a roda de reposto, que
a vostede que presenta estas mocións lle fagan caso porque xa ve que a os outros partidos da oposición
nada de nada. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Pois un pouco para
responder ás cuestións plantexadas na moción de Democracia Ourensana dicir que o bandas sonoras, o
tema das bandas sonoras non é o sistema máis acaecido agora mesmo para a seguridade viaria. Entón o
10
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cousas que vostede ten razón, señora Fina Varelas, é que coinciden, en que pensan que soamente van

CONCELLO DE BARBADÁS
que están recomendando os técnicos é instalar pasos de peóns elevados. Temos en previsión instalar
ese tipo de pasos en varias rúas de A Valenzá, en algún pobo e tamén na Finca Fierro porque si esa
petición no la fixeron chegar en varias ocasións desde, pola veciñanza. Xa non vou a entrar en debate
se foi a asociación de veciños ou foi un veciño ou foron cinco, en xeral. Despois tamén dicir que
vostedes ben saben como é o mapa da Finca Fierro. A maioría das rúas e das beirarrúas das que fala,
pois pertencen a Ourense, non se poden facer pero facendo un pouco de lembranza histórica, dicir que
no seu día as beirarrúas construíronse ás persoas que as pagaron no seu momento. Había un sistema
que eran as contribucións especiais entón ás persoas ao solicitar licenza ao tramitar a súa licenza o
Concello esixíalle o pago de bordiño por metro cadrado e de beirarrúa. Entón naquel momento os que

así o fixemos en lugares xa que lindaban con propiedades públicas como foi na rúa Milladoiro que
lindaba co parque público. E un pouco para seguir, é interesante tamén a proposta que fan vostedes de
arranxar as lousas nos lugares onde as raíces as van levantando, que iso ocorre en moitos lugares non
só na Finca Fierro, pero trataremos de arranxalo. E despois cando vostede fala na moción de brigadas
de limpeza eu tamén entendín que se refería á limpeza periódica de desbroces. Non sei si se refería só á
limpeza viaria, claro, a limpeza viaria, evidentemente é unha varredora que antes non existía, non saía
á rúa a pesares que o contrato da limpeza foi adxudicado en 2007. Empezou a saír en 2015, só saía no

ACTA DO PLENO

labor de construír beirarrúas e de urbanizar todos os lugares, incluso cando máis un lugar como este, e
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pagaron tiveron beirarrúas e os que non a pagaron non a tiveron. Evidentemente o Concello está pola

entroido, entón vai unha vez ao mes á Finca Fierro, e é un lugar bastante privilexiado neste sentido
comisións informativas, baixa ata en cinco ocasións, nalgunhas delas fanse desbroces selectivos e
noutras fanse desbroces de todo o pobo, é o primeiro lugar, polo que se empeza, aproveitando a
incorporación no mes de marzo das brigadas e de operarios que contrata o Concello, e sempre se
empeza por aí porque coincide un pouco no espazo tempo coas Lamas, coas festas das Lamas. Entón
como dixen é un dos pobos nos que máis se ten, se ten desbrozado. Despois, respecto ao mobiliario, en
principio non nos constan peticións concretas por parte da veciñanza nin da asociación. E as podas que
estanse realizando igual que noutros lugares do Concello ou de A Valenzá. É dicir unha poda anual, é o
que se fai, non se fai ningún tipo de discriminación respecto da Finca Fierro. E despois respecto do
punto número 4 que se incorpora á moción de Democracia Orensena sobre a proposta feita por
Compromiso por Barbadás, para habilitar un paso de peóns nese lugar que é o lindeiro ou ben coa
parada de autobuses, ou ben coa residencia de anciáns, dicir que esta petición xa foi trasladada hai
11
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para a limpeza. En desbroces é outro dos lugares privilexiados, porque como xa expliquei nas

CONCELLO DE BARBADÁS
máis dun ano a Deputación, que xa estiveron os técnicos da Deputación, que son os que deciden a onde
vai o paso de peóns. É un viario da Deputación, nós non podemos actuar aí. Xa estivo un técnico, como
xa dixen, un enxeñeiro e probablemente vaia situada un pouco despois dirección Toén, un pouco
despois da residencia de anciáns. E por agora nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra, a perdón, a señora Secretaria que quere
clarexar algunhas cuestións que plantexaba o señor Ramón Padrón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Aproveito para pedir o meu propio micrófono. Existen uns
problemas de planimetría concretamente no Concello de Ourense que foi, é onde radica o equipo
redactor desa, deses planos que están intentando resolver, coordinados cunha comisión do Instituto

finalizado. Nós tivemos na primavera unha reunión no Concello de Ourense onde tratamos todas estas
cuestións. Nos prometeron que o axilizarían na medida das súas posibilidades. Están intentando buscar
unha solución porque é un problema técnico. E respecto ao empadroamento chegamos a un acordo que
é que todos aqueles veciños que veñan cun escrito do Concello de Ourense onde se recolla que
efectivamente se negan a empadroalos alí serán empadroados aquí, neste Concello. E iso é o que
estamos facendo. De feito onte mesmo se deu un dos casos. Ese é o acordo ao que chegamos. É dicir,
pola nosa parte están, vamos, percorridos todos os camiños, agora só nos queda esperar porque son

ACTA DO PLENO

resolva non se poden fixar os moxóns e nin firmar a acta que determina que o expediente estea
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Xeográfico Nacional, polo tanto non está nas nosas mans. Ata que ese problema de planimetría se

cousas que non dependen tecnicamente de nós. Grazas.
son tres minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vexo que á señora Chelo Vispo sentáronlle xenial as vacacións,
ben un pouco poeta. Mire, señora Chelo, vostede pensa que son unha roda de reposto dun coche.
Mire a min non me importa ser unha roda de reposto dun coche se con elo podo axudar aos veciños.
Si sendo unha roda de reposto como vostede me di, presento mocións que os veciños me piden e
saen adiante non me importa. Eu, vostede se ten memoria, e volve para atrás darase conta que eu
non só aprobo as cousas do goberno. Eu, Partido Popular presentou moitas mocións das cales eu
aprobeinas, porque vinas axeitadas para os veciños. Compromiso ten presentado mocións que eu
teño aprobado. Entón, o de roda de reposto, non sei, eu creo que vostede ven un pouco inspirada.
Tómollo con respecto e con cariño para nada me parece mal porque, paréceme así un pouco un
texto sacado da Deputación de Ourense. Porque na Deputación de Ourense tamén ultimamente anda
12
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Secretaria. Ten a palabra a señora Fina Varelas. Agora

CONCELLO DE BARBADÁS
moi poética esa xente. Debe ser o curso de verán do PP, e iso con respecto a vostedes. É ben certo
que o que dixo o Partido Popular, é as mesmas queixas que me fixeron a min. Mire, dona Victoria,
vostede fálame, empezoume a falar todos os puntos e parece que todo está ben. Mire, tenme que
perdoar, non está ben. Porque mire, a xente quéixase da limpeza das rúas. Hai en concreto dúas
veciñas que me din, “mire é que eu estou falta de varrer a beirarrúa, calquera día voulle pasar ao
Concello de Barbadás un recibo pola limpeza do meu edificio e o de ao lado”. Entón, polo tanto ese
servizo non se está facendo ben, porque se ese servizo se fai ben, a xente non ten porque andar
varrendo beirarrúas, porque en A Valenzá, que eu saiba, algúns hai que tamén barren, varrían as
beirarrúas, pero non é normal que unhas persoas saian a varrer as beirarrúas da casa. Vale. En canto

hai moitos veciños que pertencen tanto a un partido coma a outro, como a outro, dáme igual a
ideoloxía, se veñen queixando disto, é porque o problema existe e é real. Entón, penso que está moi
mal, e a min daríame vergoña cando é épocas de eleccións se por alí “eu vou cambiar, eu vou facer
isto”. Non, eu penso que á xente hai que escoitala precisamente cando podemos facer algo por eles.
E eu xa lle digo, viñeron en concreto falar comigo e eu collín o coche e fun ver “in situ” as cousas.
E a verdade que as cousas son o que eu enumero aquí, foi o que eu vin, e o que os veciños me
dixeron. Mire, con respecto a estes

ACTA DO PLENO

tres, nin catro. Son moitas queixas. Cando unha persoa protesta, será verdade ou non, pero cando
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ao dos desbroces quéixase a xente. Pero o tema non é que se me queixe unha persoa, nin dúas, nin

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señora Fina.
moi pendente. Aí pasan os coches a unha velocidade excesiva. Se vostedes van por iso de cemento,
fáganno canto antes, non despois cando teñamos algún problema e facelo despois. Entón, se vostedes
teñen pensado facelo, por favor, fáganno xa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, remate
A Sra. Varelas toma a palabra:Que os utilicemos para votos, é un pouco triste.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Vostede, Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu como falamos antes, está claro que na Finca Fierro quedan cousas
por resolver, pero a verdade, sendo, non faltando á verdade hai cousas que se melloraron bastante,
sobre todo algunha beirarrúa máis, hai máis limpeza. Si que dicirlle ao grupo de goberno que cando se
limpe non se esquezan da rúa Conde que está pola parte de arriba da estrada de Piñor, que a veces
límpase abaixo, nas rúas de abaixo, e queda esa rúa sen limpar. A señora Victoria sabe da rúa que lle
13
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A Sra. Varelas toma a palabra: Isto de plástico que se pon para a redución de velocidade. Esa calle é

CONCELLO DE BARBADÁS
falo. Moito máis non hai que dicir. Si que alegrámonos de que iso estea en trámites da Deputación, a
ver si se dá presa en facer ese paso de peóns. Tamén, coloca o tramo que queda de iluminación dende o
cruce de Parada ata a parada de autobús que quedou sen colocar porque parece que se lles esqueceu de
meter os tubos cando fixeron a beirarrúa, cousa que non fixeron despois, de Parada ata o hospital de
Piñor. Esas obras que se fan a veces, por meter un tubo que vale, é o que menos vale da obra e non se
fai e agora si se quere meter unha iluminación hai que meter o cable polo aire. E que máis. Con
respecto a si se colocan pasos elevados de formigón ou de asfalto, por favor, vixíen a execución deses
pasos e miren a lei porque eses pasos non vaia ser que fagan como fixeron en Parada, non hai moito
tempo que colocaron un paso que tiña trinta centímetros de alto no medio. Cando a lei di que non

problemas que houbo naquela ocasión que despois houbo que arrancar o paso. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira do
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Sígolle dicindo señora Fina Varelas que é con cariño, que non o tome
por onde non é. O que pasa que llo digo suavemente para que vostede axude a que as mocións se
cumpran, a ver se a vostede lle fan caso. Teño unha pregunta para o grupo de goberno. Imos ver. Eu
funme de vacacións o día once, e no mes de xullo foi cando chamei ao departamento de

ACTA DO PLENO

punto máis alto. Polo tanto só lles pediría que os executen como marca a lei, para que non haxa os
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poden exceder os doce centímetros dende o nivel da rasante da estrada ao cacho do medio que é o

empadroamento, e é que me dixeron que non se podía. Dende cando se tomou esta decisión.?
xuño aproximadamente.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Maio ou xuño.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pois a contestación que me deron non foi esa. De feito eu pasei, poden
corroboralo coa presidenta da asociación de veciños da Finca Fierro de que eu lle dixen que de
momento non se podía, porque a contestación, claro vou a ter que poñelo por escrito. De todas
maneiras… Unha das preguntas que nos fixeron na reunión que tivemos coa asociación de veciños da
Finca Fierro, de feito estaba alí un veciño.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Diso podo arranxarlle eu algo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Estaba un veciño, un señor dicindo que el, a intención que tiña dende
fai anos era empadroarse aquí, e que non podían, e que non soamente era el senón que máis veciños
non podían facelo, pero nós entendíamos que era polo motivo dos lindes. De feito, dixen, non vos
14
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Informou a señora Secretaria, a xuntanza con Ourense foi en maio ou

CONCELLO DE BARBADÁS
preocupedes, que realmente nos faremos.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Era e é.
A Sra. Vispo toma a palabra: Si, entón, eu chamei a ver si isto cambiou. Home eu a data, podo
preguntarlle a Luísa que é a presidenta porque eu falei.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Só un momentiño. A ese señor atendino eu persoalmente, a ese señor,
que
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah, minto, foi o tres de xuño. O tres ou seis de xuño.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non me acordo da data. Paramos o tempo un momentiño.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, que non pasa nada, pero digo que a información que se lle dea a

A Sra. Secretaria toma a palabra: A realidade, eu xa me encontrei dous casos en dous días.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Foi o seis de xuño a reunión co Alcalde de Ourense.
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu creo que chamei posteriormente. O podo tamén corroborar porque
o falei con Luísa, entón lle podo
A Sra. Secretaria toma a palabra: A realidade é que non se poden empadroar aquí porque o
expediente non está terminado, pero en Ourense non os queren empadroar, entón eu lle dixen se o
problema é que non localizamos ao Xefe de Negociado de Ourense, de padrón. Chamouno o Alcalde

ACTA DO PLENO

que vamos ter que seguir facendo é por escrito, porque senón.
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todo o mundo igual, de feito a información que lle deu o Partido Popular á presidenta é errónea entón o

debía estar fóra ou polo motivo que sexa non apareceu. Entón a cuestión é, que alcanzamos o
empadroar nalgún sitio. Se un concello se nega a empadroalo porque din nós temos unha resolución da
Xunta de delimitación, xa da Xunta está moi ben pero o que vale é o acta do Instituto Xeográfico
Nacional.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero é que claro Silvia, paréceme perfecto e estou de acordo con vós e
é unha medida moi boa
A Sra. Secretaria toma a palabra: E o estamos facendo, de feito se empadroou unha persoa así.
O Sr. Alcalde toma a palabra: E de feito ese señor que probablemente se fai mención, falou
comigo. Atendino eu, inicialmente cando aínda non tiveramos a reunión co Concello de Ourense, co
Alcalde de Ourense, indiqueille eu persoalmente porque non se podía empadroar, expliqueille as
razóns. Vive na rúa Milladoiro, non vou dicir máis, e despois da reunión chameino eu, e de feito
tiña un teléfono dunha persoa que non era el que era da súa filla e despois deume o teléfono del. E
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compromiso de que cun escrito nós os empadroamos porque non se pode permitir que alguén estea sen

CONCELLO DE BARBADÁS
chameino eu persoalmente dicindo que tendo o certificado do Concello de Ourense do que non se
lle permitía empadroarse si que se podería empadroarse en Ourense, perdón, en Barbadás.
A Sra. Vispo toma a palabra: Sigo dicindo que me parece perfecta esa medida adoptada pero que
realmente esa información chegue aos veciños da Finca Fierro porque non a teñen.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Chega aos que veñen a empadroarse, eh. Menudos cristos que
temos porque
A Sra. Vispo toma a palabra: E aos grupos que formamos a corporación, eu creo que temos que
estar informados deste tema porque consideramos que é unha das demandas que teñen os veciños da
Finca Fierro que non, ou sexa, a ver, que non vou dicir que a técnico que nos deu a información,

non sei as datas, o podo saber, pero é que non teñen coñecemento disto. O sexa se o ten unha soa
persoa.
A Sra. Secretaria toma a palabra Pois, efectivamente iso é así, é dicir, incluso esta mañá ou onte se
plantexou un problema que din, no Concello de Ourense non nos queren empadroar, e eu dixen,
vale, un papel como este, porque eu non vou a empadroar a ninguén mentres o expediente non estea
terminado de todo. Eles pódense negar a empadroalo. Moi ben, se negan e eu non podo permitir que
alguén estea sen empadroar, vale o empadroamos aquí, pero se non eu non autorizo os

ACTA DO PLENO

comunique a tódolos grupos para que nós cando esteamos cos veciños, porque realmente, o sexa,
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vale, non quero poñer, eu niso son…,pero que se dea a información correcta e que se nos

empadroamentos. Entón, esa é a regra xeral, vense cun escrito do Concello de Ourense, que
O Sr. Alcalde toma a palabra: Brevemente, estamos dentro do debate dunha moción, non en rogos
e preguntas.
O Sr. Padrón toma a palabra: Non, como fun eu o que dixen o tema do Instituto Xeográfico, un
pouco para darlle unha resposta aos veciños como di agora Chelo que non sabemos o que dicirlle,
foi cando interveu a señora Secretaria que din o tema esta.
O Sr. Alcalde toma a palabra Perdón un inciso, informei eu á presidenta da asociación de veciños.
Si. Deste asunto que acabamos de comentar, concretamente dese señor. Chamei eu á señora Luísa.
Si, foi así chameina eu.
O Sr. Padrón toma a palabra: Quixera rematar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chameina eu porque ela chamoume tamén por ese asunto.
O Sr. Padrón toma a palabra: Quixera rematar, eu non que quero a referir a ninguén en concreto,
16
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ademais nos enviaron máis dun e con iso os empadroamos aquí. Xa está.

CONCELLO DE BARBADÁS
como nos informou agora a señora Secretaria, hai agora esa posibilidade como xa nos enteramos
todos aquí, poden pedir que o Concello de Ourense non os empadroe ou lle dea un escrito para
poder vir aquí e empadroámolos, non é así? Ben, a miña pregunta é si iso refírese ás persoas que
van a vivir por primeira vez á Finca Fierro e se van a empadroar ou aos que están empadroados xa
en Ourense.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A todo o mundo.
O Sr. Padrón toma a palabra: O sexa o que está empadroado en Ourense pode ir a Ourense e dicir
faime un escrito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, o que está empadroado xa está empadroado.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Están noutro sitio, dánse de baixa noutro sitio e se queren vir
aquí.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, pero os que están en Ourense teñen que seguir en Ourense
A Sra. Secretaria toma a palabra: De momento si
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, iso era, simplemente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aclararlle, lembrarlle, facendo lembranza, si que falei con Luísa
porque ela chamoume para plantexar o problema deste señor e cando se resolveu chameina eu,

ACTA DO PLENO

que nin están en Barbadás, se estiveran en Barbadás xa nada.
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O Sr. Padrón toma a palabra: A ver, iso só se refire ás persoas que veñen doutro sitio, ou sexa

chameina eu. Non o lembraba pero si, está parado, eh, esta parado.
Ourense non cumpriu, que foi enviarnos a liquidación para nós aprobala o que hai que pagar en
compensación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non o fixo. Que tamén se quedou en que nolo remitían e non o
fixeron.
A Sra. Secretaria toma a palabra: E non me consta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, retomamos a súa intervención, ía un minuto. Ía un minuto.
A Sra. Vispo toma a palabra: Nada, acabo enseguida. Referíndome a todo o que estamos
escoitando agora mesmo, da igual, o sexa, non imos a poñer, eu pola miña parte, o sexa, por parte
do Partido Popular, non imos poñer nomes. A ver, o que queremos é arranxar os problemas, non
imos dicir se a chamamos, se non a chamamos. Eu creo que, as persoas, puxen o exemplo dela
porque estiven con ela e estivemos cos veciños na reunión coa asociación, pero nada máis. De
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A Sra. Secretaria toma a palabra: E aínda hai unha cousa máis que non se cumpriu, o Concello de

CONCELLO DE BARBADÁS
todas maneiras eu creo que aparte o que dicía a miña compañeira Míriam agora, era bo poñer uns
bandos para que a xente estea informada, e aparte sigo dicindo e recalcando, neste Concello os que
teñen acceso directo teñen información, pero os seis que estamos aquí do Grupo Popular, cero.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A iso voulle contestar eu. Creo que vostedes preguntan por moitas
cousas, poden preguntar tamén por estas. Nós cando estábamos na oposición tamén preguntábamos
por elas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Estamos preguntando!
O Sr. Alcalde toma a palabra: E agora contestamos, pero se vostedes se houberan dirixido ben á
señora Secretaria ou ben a min sabíamos do asunto. Pois o houberan feito por escrito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu aí xa non vou a entrar.
A Sra. Vispo toma a palabra: Claro, vostede e a señora Secretaria, paréceme perfecto, que non
queira deixar quedar mal a ninguén, agora de todas maneiras vamos a ter que seguir facéndoo por
escrito, porque é o único. Ou sexa, chamamos, se nos inventáramos as cousas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non dubido que chamaran, para nada.
A Sra. Vispo toma a palabra: Nada As cousas como son, de feito chamei dun lado e do outro,
entón as cousas..

ACTA DO PLENO

que ter a mesma información.
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A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, señor Alcalde. Eu chamo a un técnico do Concello que ten

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que ten que quedar claro é o que dixo antes a señora Secretaria,
tamén.
A Sra. Vispo toma a palabra: Nada Perfecto, pero para que non pase isto, sigo insistindo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Os que están empadroados en Ourense non poden solicitar o
empadroamento en Barbadás. Pero iso, xa. Claro, pero é a solución, non hai outra.
O Sr. González toma a palabra (PP): Son dous problemas, un do censo e empadroamento e outro
o da información que segue sen darse.
A Sra. Vispo toma a palabra: Claro, pero é igual .
O Sr. González toma a palabra: Ou non nos entendemos ou non nos queremos entender. Hai dous
problemas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, ¿quen é o voceiro?, ¿ela ou vostede?
O Sr. González toma a palabra: Estamos nun receso señor Alcalde, aquí sempre se aplica a
18
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aos que non aceptan a Ourense como censado, xa se explicou antes e o señor Ramón entendeuno

CONCELLO DE BARBADÁS
mesma norma cando a vostede lle convén. Aclaramos ou non aclaramos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non empece de novo a facer o hooligan, porque de feito creo que
estivo todo aclarado, todo aclarado. Estaba intervindo ela e estábamos falando deste asunto e ela
pedíu que non se lle contara o tempo e non se lle contou. E volveu a intervir e empezou a retomar o
seu tempo. Si tal volvémola interromper, si tal volvémola interromper.
O Sr. González toma a palabra: A cuestión é aclarar. Ou non nos entendemos ou non nos
queremos entender. E o problema é de información. Se nós falamos cos veciños, se ven aquí e se
recaba unha información por parte dos técnicos municipais, e se lle dá aos veciños, e aos poucos
días se cambia esa información e non é real a nós estásenos deixando mal e é unha falta de

asociación de veciños que si o sabía.
O Sr. González toma a palabra: A nós non, a nós non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, vou a interromper un momento, e que o que me parece
realmente grave e que haxa técnicos municipais que non o souberan, porque eu falei coa
responsable aquí e coa responsable abaixo, claro, houbo problemas, houbo baixas médicas, cousas
así, pero iso efectivamente, é que imos ver, que a fin de contas firman por delegación miña. Entón a
cuestión e esa. Entón, iso é o que me parece grave a min de todo isto. Que a información que se lles

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: E eu o que lle vou contestar claramente que había xente da
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información. Son dous problemas distintos, creo que o dixen claro.

subministre tanto a un administrado ou a un grupo, a min dáme igual o que pense unha asociación
de funcionarios que traballan nisto, non sexa correcta, iso me preocupa máis. Mañá recordarei o
tema.
A Sra. Vispo toma a palabra: E termino, soamente xa termino. Señor Padrón, fale cos veciños
porque a limpeza, cero.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, moitas grazas. Ten a quenda de palabra a señora Victoria
Morenza, recordarlle que son tres minutos nesta ocasión.
A Sra. Morenza toma a palabra: Si, só dicir que respecto á limpeza viaria, aclararlles que o prego
o fixeron, elaborouno o anterior goberno en 2007 e foi adxudicado en 2007 e no prego non incluía a
limpeza viaria nos pobos, só a recollida de papeleiras. Entón, este goberno está facendo xa un
esforzo a maiores poñendo en marcha unha varredora que o anterior goberno, así viña no prego era
unha mellora e non se cumpría, e xa lle dixen antes que se desbrozou en cinco ocasións na Finca
19

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

Cod. Validación: 9EEW2G5T3ZHF25PMR97NGGYE5 | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 19 a 84

de veciños si está informada ou non, pero a min que a información que saia do Concello por parte

CONCELLO DE BARBADÁS
Fierro. Respecto aos desbroces tamén se fixeron xestións co Concello de Ourense para que se
desbrozara o principio de Finca Fierro que pertence a Ourense. Fixo xestións o concelleiro Rafael
Sierra e entón estamos facendo todo o posible para que a Finca Fierro estea limpa. Non está nunca
ao gusto de todos, imaxínome, pero os feitos están aí, que desbrozamos en cinco ocasións, e que a
limpeza viaria non é máis perfecta porque o anterior goberno non o incluíu no prego de cláusulas
administrativas.
O Sr. Alcalde toma a palabra Moitas grazas. ¿Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “1-

de limpeza periodicamente. 3- colocación de bancos así como de outros mobiliarios urbanos
que se necesiten. 4- facer desbroces periodicamente así mesmo levar un axeitado mantemento
do parque e árbores. 5- habilitar un paso de peóns á altura da parada do autobús urbano para
acceder á única beirarrúa que comunica a Finca Fierro con Piñor e Parada pola que transitan
diariamente moitas persoas. Serán os técnicos de seguridade viaria os que decidan o xeito de
situalo. “

ACTA DO PLENO

levantadas, colocación e reposición das bandas de redución de velocidade. 2- mandar brigadas
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Colocación de beirarrúas en todas as rúas que sexan necesarias, e arranxo das que estean

5. MOCIÓN DO MOCIÓN DO PSDEG-PSOE – BNG E DEMOCRACIA OURENSANA, EN
CON RESPECTO AO RESTO DOS CONCELLOS DO PAÍS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día que é a moción do Grupo
Mixto, no perdón, moción do PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, en relación coa
discriminación que sofren os concellos de Ourense con respecto ao resto dos concellos do país. Ten
a palabra o señor Tenente Alcalde
O Sr. Fírvida toma a palabra: Esta moción como vostedes xa tamén saberán se presentou na
Deputación Provincial de Ourense e foi debatida nun pPleno extraordinario no mes de agosto. Non
é exactamente esta moción pero si é moi semellante a esta moción que presentamos conxuntamente
tres forzas políticas, Partido Socialista, Democracia Ourensana e Bloque Nacionalista Galego. Nela
queremos salientar o feito de que unha das competencias principais, das básicas, a competencia
xeral das deputacións provinciais é prestar asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica
20
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RELACIÓN COA DISCRIMINACIÓN QUE SOFREN OS CONCELLOS DE OURENSE

CONCELLO DE BARBADÁS
aos concellos das provincias, sobre todo a aqueles concellos máis pequenos nomeadamente aos
concellos de menos de 20.000 habitantes porque son os que menos capacidade teñen para prestar
estes servizos entre a súa cidadanía. E así o están facendo a maior parte das deputacións do Estado
Español e tamén as galegas. Sen embargo, na Deputación Provincial de Ourense adícase para os
plans provinciais de cooperación 5.300.000 euros, ao plan de rede viaria, 2.000.000 de euros e a un
plan de emprego 910.000 euros. E o resto non está adicado a prestar servizos nos concellos.
Adícase prestando servizos directamente polos servizos da Deputación ou ben como vou a explicar
a continuación. É dicir a Deputación Provincial de Ourense, dun total dun orzamento de 77 millóns
de euros, adica un escaso 9% deste orzamento a plans de cooperación cos concellos na provincia de

avellentamento e de dispersión da poboación, senón que se fai un reparto lineal, por exemplo, nos
plans provinciais, de 55.000 euros para todos os concellos da provincia de Ourense, sen ter en
conta, por exemplo o número de núcleos que poida ter ese concello, o grande que sexa ese concello,
ou a poboación que teña ese concello, o mesmo sucede co plan de emprego, ou coa rede viaria.
Noutras Deputacións da comunidade autónoma de Galicia, este reparte é moi superior, por exemplo,
na Deputación da Coruña, adica máis do 43% do seu orzamento a plans provinciais. Na Deputación
de Lugo e na Deputación de Pontevedra, superan o 25%. Isto significa que os concellos destas

ACTA DO PLENO

se reparte atendendo aos criterios que establece a FEGAMP que serían criterios de poboación, de
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Ourense. Ademais a forma de reparto deste 9%, non é unha forma xusta e igualitaria, senón que non

provincias xa coñecen antes de iniciar o ano cal vai ser o financiamento que veña por parte das
contar durante o ano para gastar en obras, en melloras, en servizos, no que eles consideren oportuno
cos cidadáns do seu concello. Por pór exemplos, hai vilas como Allariz que perciben, do tamaño de
Allariz, como é Sarria que percibe sete veces máis do que percibe Allariz. Hai concellos como
Vilanova de Arousa, na provincia de Pontevedra que ten 10.600 habitantes e percibe, 739.110 euros.
Ribadeo na provincia de Lugo con 10.010 habitantes percibe 396.600 euros. Mentres que Barbadás
con 10.228 habitantes na actualidade, censados, percibe 68.000 euros. 68.000 euros. Ademais, na
Deputación Provincial de Ourense estase facendo todos os anos modificacións de crédito ao longo
de todo o exercicio. No ano pasado, por exemplo, estas modificacións de créditos acadaron a
cantidade de 23 millóns de euros. No que vai só do ano 2017, xa se supera esa cantidade. Supérase
os 23 millóns de euros en modificacións de créditos. A que se adican estas modificacións de
créditos na Deputación Provincial de Ourense? Pois ao que queira o Presidente da Deputación.
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deputacións, poden incorporalo ao seu orzamento ordinario, e poden saber con que diñeiro van a

CONCELLO DE BARBADÁS
Igual que o restante 91% dos 77 millóns orzamentados a inicio de ano. É dicir, dun total de 99
millóns de euros no ano 2016 apenas 9 millóns de euros son repartidos con criterios igualitarios
entre todos os concellos da provincia e o resto son repartidos discrecionalmente a quen o partido
Popular considere, dunha forma caciquil, dunha forma clientelar como nos ten acostumados o
Partido Popular nesta provincia. E foi o propio Presidente da Deputación de Ourense quen se gaba
nos medios de comunicación do reparto que fai, dicindo que estes fondos os levan aqueles concellos
que se portan ben e que o merecen. A nós nos gustaría preguntarlle ao Presidente da Deputación de
Ourense que considera el que son os veciños que merecen ter o beneplácito da Deputación para
contar con este diñeiro. Nós entendemos que é unha cuestión de xustiza social, que é unha cuestión

na que solicitamos que se apliquen os criterios da FEGAMP para repartir os fondos da Deputación
Provincial de Ourense, poboación, dispersión e avellentamento da poboación nos concellos, que se
adiquen os plans provinciais, nós non vamos a marcar unha cantidade fixa nin vamos pór unha
porcentaxe fixa, en todo caso a Deputación Provincial de Ourense debería camiñar para acadar
unhas cifras parecidas as das outras Deputacións galegas. Nós propomos que un tercio como
mínimo dos orzamentos da Deputación se repartan en plans provinciais. Da mesma maneira
pedimos que a Deputación suplemente no actual exercicio orzamentario as partidas destinadas á

ACTA DO PLENO

repartos xustos. Non atendendo a criterios clienterales e caciquís, por iso presentamos esta moción
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de transparencia, de democracia e de igualdade, que todos os concellos estean financiados por

cooperación cos concellos, plan provincial e plan de emprego, etc., dotándoas dos recursos
resto das deputacións do país. Este punto sempre que fose posible dado a altura de ano no que nos
atopamos. E o terceiro punto, que é os recursos públicos, os recursos de todos e de todas se repartan
de xeito obxectivo e responsable na procura dunhas mellores condicións de vida para os nosos
veciños e veciñas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Nós, o noso Grupo estamos totalmente de acordo co espírito da
moción, é máis nós tiñamos pensado traer unha moción deste tipo ao Concello, porque está claro
que a Deputación de Ourense, as deputacións en xeral funcionan mal, pero a de Ourense é un caso
totalmente escandaloso e máis si pensamos no noso propio Concello que é Barbadás. Polo tanto, xa
digo, estamos de acordo co espírito da moción. Logo explicaremos máis polo miúdo noutra moción
que traemos nós, que queremos tamén deixar constancia porque traemos unha moción similar máis
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necesarios para modificar as actuais cantidades de reparto ata situalas nuns índices semellantes ao

CONCELLO DE BARBADÁS
adiante porque dende o Grupo de Goberno e Democracia Ourensana invitóusenos a participar e
asinar esta moción con relación á discriminación que sofren os concellos de Ourense, especialmente
Barbadás con respecto ao resto dos concellos galegos. Como xa dixen estamos totalmente de acordo
e estamos en contra do, xa digo, das deputacións en si, pero é a organización vixente que a lei nos
pon agora mesmo. Entón vamos a pedir que se faga un reparto xusto dos fondos que fai a
Deputación. Pero como xa dixen invitóusenos a asinar esta moción, sen embargo, cando a alguén se
invita a asinar unha moción pois permítese, ou invítaselle, non digo permitir, porque permitir parece
que o que o di está por enriba do outro, non?, invítase unha vez entregado o documento a facer as
achegas que considere oportunas. Que despois cheguemos a un acordo de que sexan todas ou non

aínda estando de acordo co espírito da moción e nós críamos que a podíamos enriquecer, non se nos
permitiu cambiar un punto nin unha coma e xa explicar o que podíamos aportar, pois decidimos non
asinar esa moción. E polo tanto traer o que nós creemos que debería ser a moción, para e que non
nos esquezamos, recordarlle á Deputación que funciona moi mal e funciona con criterios
clientelistas. Para dicir aquí, simplemente os matices que queríamos poñer no que é a moción que os
datos que se arroxan aquí pois non son exactos, e non son vamos, se poñen datos a veces encima da
mesa tampouco é así, non se pode extrapolar concellos da Coruña, tal como está a organización

ACTA DO PLENO

deixou ver que non había posibilidade de mover un punto ou unha coma do que se presentaba pois,
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sexan todas, pois xa o veremos. Tampouco, tampouco vamos a ser maximalistas. Pero como se nos

administrativa hoxe do Estado, concellos da Coruña extrapolalos a concellos de Ourense, porque
da Coruña non é o PIB da provincia de Ourense. Polo tanto non quere dicir o dobre de habitantes da
Coruña sexa o dobre do orzamento de Ourense. Non, o orzamento non é o dobre, é ao mellor cinco
veces máis ou tres veces máis, non o sei agora mesmo. Pero esa extrapolación poderíase facer se o
orzamento da Deputación da Coruña fora o dobre, fora en proporción cos habitantes e co de
Ourense, entón non a podemos facer. Un concello de 10.000 habitantes de A Coruña sempre vai a
recibir máis cartos que un concello de 10.000 habitantes de Ourense, polo sistema organizativo de
provincias que hai, e porque contan con máis orzamento porque o seu PIB é moito maior que o de
Ourense. Entón, o que si o de Ourense, e nós en concreto teríamos que recibir moitísimo máis do
que estamos recibindo da Deputación, pero iso xa o falaremos noutra moción. Aquí tamén se
explica é un 9% que destina Ourense para os plans provinciais, cando a realidade que é un 11%
pero a cifra non difire moito, entón, era iso. E despois queríamos tamén suprimir o acordo número
23
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aínda que os habitantes de Coruña, o orzamento da Deputación é un, o PIB co que conta a provincia

CONCELLO DE BARBADÁS
dous, o primeiro acordo, falaríamos nós máis ben dun 25% non un tercio que é un 33, porque non
hai ningunha deputación galega que chegue ao 25%, pero acércanse un 23 ou un 21, non teño agora
aquí os datos. E o terceiro punto, pois tamén estaríamos de acordo, é un pouco pois tamén,
incluiriamos a Barbadás na moción, porque estamos no Concello de Barbadás, e nós a quen nos
debemos son aos veciños de aquí e por quen temos que reclamar é polos veciños de aquí. Nós non
estamos aquí postos para facer a política doutros sitios, simplemente para defender a xestión dos
veciños aquí
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero iso sería cuestión que tería que haber unha reorganización dos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate.
O Sr. Padrón toma a palabra: Xa remato. O segundo punto era porque é imposible de realizar
aínda que hoxe mañá o Baltar o quixera facer, non o podería facer, porque non se poden facer
modificacións de crédito a estas alturas na Deputación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu non vou a falar tanto de números, porque me perdo vendo
tantos millóns de euros. Eu só quero facervos reflexionar unha cousa. Eu póñome que son veciño de
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que facer tamén política para outros sitios.
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concellos, pero tal e como está hoxe o tema dos partidos políticos, está claro que nos concellos hai

Rusia, que sei ler castelán e que entendo o castelán. Vou a Deputación e vexo os concellos, o reparto
polo PP e cales non son. Véxase exemplo o Concello de Pereiro, con moitísimos menos habitantes
ca Barbadás e ten 254.000 euros, Barbadás, temos 68. Véxase o Concello de Muiños ten 249.100,
X, Barbadás seguimos tendo 68.000. Entón, non fai falta ser moi listos para atar cabos. A
Deputación reparte o diñeiro como lle dá a gaña e é unha vergoña que con tanto diñeiro se poden
facer moitas cousas, se utilicen en cousas banais. Porque o diñeiro, o Concello de Barbadás é un
chiste, coa poboación que temos, para as parroquias que temos, para a poboación maior que temos,
é un chiste o diñeiro que nos dan. E despois xa gástase diñeiro, na Deputación, en viaxes a Estados
Unidos, realmente non sei para que, compra de periódicos de xornais antigos de La Región, non
entendo tampouco para que, porque sinceramente La Región non é dos mellores periódicos que hai.
Non creo que aos veciños lle interese moito a compra, gastar case 3 millóns de euros niso cando
temos estradas sen asfaltar en tódolos sitios, farolas, en A Valenzá, como ben di o Partido Popular.
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de diñeiro por os concellos. Non fai falta ser moi listos para ver cales son concellos gobernados

CONCELLO DE BARBADÁS
Hai mil cousas que arranxar onde gastar o diñeiro, e é unha vergoña que só se gaste o 9, o 9%
porque claro, canto menos diñeiro dan máis se queda aí de fondos para utilizar ao seu libre antollo
no que ao señor Baltar queira. Entón, é vergonzoso. Sinceramente non fai falta estar en política,
sinceramente non fai falta, só vendo os datos dos concellos como se reparte o diñeiro xa está dito
todo. Concello do PP, Concello non gobernado polo PP. Se te portas ben levas, se non te portas ben,
non levas. A onde vamos a chegar con esta política? Pregúntome, compañeiros do PP aquí en
Barbadás, tedes unha papeleta un pouco difícil, porque que ides a tirar por a Deputación ou por os
veciños do Concello de Barbadás. Ides a querer máis de 68.000 euros ou vos ides conformar con
esta miseria que se ten que gobernar. Entón, vós, vós, que por sorte temos unha persoa que está aquí

Chelo, contésteme, a Deputación ou os veciños de Barbadás. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro do
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Fina Varelas, grazas pola preocupación. Mire, nesta moción
non vou a falar nada de números, porque a Deputación xa se defendeu no seu momento nun Pleno
extraordinario que pediu Democracia Orensana, Bloque Nacionalista e Partido Socialista. Houbo un
Pleno extraordinario onde xa se defendeu este tema e creo que non vou a entrar, porque si. Mire,
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que estea moi enterada, a ver que me vai dicir o ben que o está facendo o PP na Deputación. Señora
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que está na Deputación, que está moi enterada disto. Que está moi enterada porque está alí, é obvio

téñoo aquí, se o queren ver, este é o argumentario do Partido Popular que lle podo ler agora mesmo
realmente me importan os veciños de Barbadás. E o que está facendo este Grupo de Goberno, iso é
onde vou a entrar eu con esta moción que aos veciños de Barbadás, aos veciños de Barbadás si que
lle importa o que está facendo este Grupo de Goberno, non neste momento a Deputación. Isto que é,
un aparta, unha cortina de fume para, vamos a trasladar para que nos arranxen o Concello de
Barbadás a Deputación. Non, mire, vamos a ver, a credibilidade deste Grupo de Goberno, cero. E
recorde, tráiolle a foto porque a sigo traendo, ademais a teño xa na miña carpetiña, a credibilidade
que ten este Grupo de Goberno na Deputación é cero, señor Fírvida, señora Victoria Morenza e
señor Valcárcel. Por que non lle di señor Alcalde que non lle gustou saír na última foto porque ía
vostede só a pedir desculpas. Non me poña esa cara, non me poña esa cara. O que pasa que terá que
dar explicacións aos seus compañeiros de viaxe para explicarlles a que foi. Eu voume calar, non vou
dicir nada. Credibilidade cero, señor Valcárcel. Iso llo digo. Mire, a prensa do mes de agosto xa di
25
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e que é o mesmo que se defendeu alí. Non vou a entrar nese xogo. O que si vou a entrar é ao que

CONCELLO DE BARBADÁS
moito deste Concello, non?, e non da Deputación. Vostedes sacaron porque non tiñan noticias, o
Grupo socialista, o Grupo do Bloque Nacionalista e o Grupo de Democracia Ourensana, que non
participou na reunión da Federación de Municipios, de Concellos, e aparte que quedou moi claro,
que de feito o señor Rosendo llo dixo no Pleno. Mire, voulle dicir, o mes de agosto Barbadás,
saímos na prensa por todo o bo que ten o Concello de Barbadás, e é pola xestión do Grupo de
Goberno e do señor Alcalde e dos seus compañeiros de viaxe. Por iso me refería aos coches, coas
rodas e as rodas de reposto. Porque vai todo en función a unha traxectoria que está levando este
Grupo de Goberno. Mire, primeiras declaracións do mes de agosto, non cumprimos, non
cumprimos. Barbadás está entre os seis concellos e para que quede moi claro da provincia que

gastar o remanente, e estamos chegando a un 94%, pero como fan todos os que están aquí sentados.
Os seis que estamos aquí do Grupo Popular viven no pasado. Todas as mocións que levamos ou o
que trae o Grupo de Goberno, ven todo en función aos vinte e oito anos. Pensen en positivo, pensen
para adiante. Estámolo dicindo continuamente. Os veciños van saber isto. Segunda noticia, bueno,
que dicía o señor Alcalde, o PP incumpre en 84% nos outros anos. Sempre o PP. Para atrás. Segunda
noticia. Impago de as facturas de Orange. Iso xa foi o nova máis, o faime rir de toda a provincia e
de fóra da provincia porque eu non estaba aquí. E cando pasei a meu compañeiros doutro concello
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seis. Cero. E non se lle ocorre mellor declaración ao señor Alcalde que dicir, non, nós queremos
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incumpren o equilibrio económico. É dicir, de tantos concellos que teñen a provincia somos dos

de fóra de España, perdón, de España, de fóra de Galicia se rían, e me dicían, pero que pasou. Mire,
os teñen xa, sabemos que a factura non se adiante e que non te chaman para dicir que a págache. É
un reparo da señora Interventora por o fraccionamento de pagos. Hai que dicirlle a verdade aos
veciños en Barbadás. Estamos enganando, perdón, están enganando, non estamos enganando,
porque nós aos que nos preguntaron, é un reparo da señora Interventora a tódalas facturas e teño
aquí tódolos informes que me entregaron agora de varias empresas que van a parar as facturas para
non pagalas. Non lle boten a culpa ao Grupo Popular, bótenlla ao Grupo de Goberno pola mala
xestión que están facendo. Déixense de Deputación. Fálenlle claro aos veciños de Barbadás. Mire,
vou seguir, córteme cando queira porque
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que Quédalle un pouquiño, quédanlle dez segundos.
A Sra. Vispo toma a palabra: Córteme cando queira. Mire a credibilidade lle sigo dicindo que vai
ser a miña maior palabra nestes dous anos que quedan. Cero. Cero. No último Pleno,
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o que dixo o señor Alcalde, se todos temos móbiles, porque todos temos móbiles, ata os pequenos

CONCELLO DE BARBADÁS
preguntámoslle se había empregados deste Concello que houberan
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que Señora Chelo ten que proseguir na segunda intervención.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pois, grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que Grazas a vostede.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Isto é unha copia mimética do que pasou na Deputación o día 8 de
agosto. O Partido Popular adícase a botar balóns fóra. En vez de falar desta moción falan do sexo
dos anxos, e falan do que a vostede lles apetece. Vese que non teñen ningún tipo de argumento para
defender a súa actuación, a súa actuación na Deputación Provincial de Ourense. Non teñen, non
teñen ningún argumento. Foi tan vergonzosa a intervención do Partido Popular na Deputación

Iso foi o que fixo o Partido Popular na Deputación Provincial de Ourense e isto é o que ven a facer
a deputada provincial do Partido Popular no Concello de Barbadás. Xa llo dixeron, neste pleno. Eu
creo que quedou clarísimo. De parte de quen está vostede? Esta moción, señor Ramón, para que
vostede se entere, cando hai un acordo entre catro partes, unha das partes non pode por
condicionantes ás outras tres, “sine quanum” para chegar a un acordo. Porque para chegar a acordos
entre catro teñen que entenderse catro e non só un. E vostede sempre quere ter a verdade absoluta,
como si lle viñera dada por Deus ou por algún ser supremo, e non a ten. O que vostede di é máis
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que levaban estas formacións políticas para recriminar, para reprobar ao Presidente da FEGAMP.
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Provincial de Ourense que desfixeron todos os acordos e propuxeron unha emenda de substitución á

que discutible. Os servizos técnicos tamén son máis que discutibles. E eu non sei de onde saca
discutible neste mundo. Pero esta moción era moi clara. Deixémonos de números, porque se
falásemos de números, podíamos falar do que recibe Bande, do que recibe A Veiga 217.000 euros,
do que recibe Cortegada, do que recibe o Pereiro, do que recibe San Cibrao das Viñas, Avión, Toén,
Padrenda, A Veiga. Todas estas cantidades que non moitos, moitos de centos de miles de euros que
teñen alí alcaldes e deputados que loitan por eses concellos e piden estes centos de miles de euros
na Deputación e vostede está alí e non trae nin un só peso por Barbadás. É máis, aínda vai boicotear
as actuacións do noso Concello. Porque se nos ven vostede a recordar a credibilidade, home perdoe.
Se temos que valorar a nosa credibilidade ou a do Presidente da Deputación, home, faga vostede
unha enquisa nesta provincia e en todo o país en todo o estado español. A ver quen é máis crible e a
ver a credibilidade que teñen vostedes tanto no Estado como na Deputación Provincial de Ourense.
Esta moción era moi clara. Non era unha moción de números. É unha moción de que queremos, que
27
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vostede esa información porque non coincide para nada coa que dispomos nós. Polo tanto todo é

CONCELLO DE BARBADÁS
queremos, queremos defender o Baltarismo, o caciquismo, o clientelismo como acaba de facer
vostede e conformarnos cunha miseria de 68.000 euros de máis de 93 millóns de euros dos que
conta a Deputación Provincial de Ourense no Concello de Barbadás. Ou queremos defender un
reparto xusto entre todos os concellos da provincia para que o Concello de Barbadás
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
O Sr.Fírvida toma a palabra: Xa? Cousas moi rápidas. Vostede só ven aquí a botar balóns fóra,
non falou para nada da moción. E sobre isto do pago das facturas a min gustaríame dar algunha
explicación, pero claro, aquí vimos a contaminar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

pum, botar…Vostede está nunha institución que non pode estar facendo política tódolos días estar
en agora en contra da Deputación. Igual que fai agora a portavoz do Partido Popular, estamos
falando da Deputación e empeza a botar balóns fóra e empeza a falar das facturas. Das facturas
falamos despois. Vostede como non ten tamén que defender ningunha actuación da Deputación de
Ourense aquí en Barbadás, pois tamén colle e fala das facturas. E o señor Fírvida ponse a facer
política aquí, dicíndonos a todos o que é a Deputación, xa o sabemos, señor Fírvida, xa o sabemos.
Entende? Vostede está nun goberno e ten que conseguir cartos para aquí. Como conseguen. É
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todos de sobra o que funciona aquí na Deputación de Ourense. Sabémolo todos, entón volver, pum,
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O Sr. Padrón toma a palabra: Eu para non perder o tempo, o tema da Deputación xa o sabemos

verdade, todo o que falamos iso que estamos discriminados todos os concellos da provincia. A
vostede que hai alcaldes aquí en Ourense que non son do PP e conseguen máis cartos ca conseguen
vostedes. Ben, iso non é unha crítica pero a realidade, a vixencia da lei e esa. Non lle estou dicindo
con isto que haxa que ir alí a pedir esmola, non, non. Non lle estou dicindo. Estoulle dicindo que a
Deputación non pode funcionar así. Que lle quede claro. E non diga vostede, me poña a min o que
fai vostede. Que quere seguir dicindo sígao dicindo. Eu non puxen ningún condicionante. Eu en
canto empecei a falar de que podíamos cambiar algo, vostede automaticamente xa se lle acendeu a
luz de nin punto nin coma. Entón non me diga que o da verdade absoluta son eu, porque eu
simplemente lle pedía que cambiara un parágrafo que é imposible de levar a cabo e con iso non se
desvirtuaba nada a moción. Pero que vostede quere traela conforme vostede a escribiu e tráena e
punto e nada máis. Pero non me diga a min que eu puxen condicionantes. Por favor, iso non o diga,
porque en ningún momento chegamos a falar, nós como condición. Non, iso foi de vostede de
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Deputación é un modelo caciquil é escandaloso de Ourense, xa o sabemos todos. Pero tamén saiba

CONCELLO DE BARBADÁS
despois, despois de soltar todo o seu ideario e todas as súas cousas e que non ía cambiar nin un
punto nin unha coma, ao final díxenlle eu, mire vostede posto xa neste punto, dígolle, mire, si
cambias iso asinámola, e se non, non, e vostede dixo non pois xa está. Punto. Pero condición
despois de soltar todo o rolo. Non ao principio. Ao principio xa non quixo escoitar. Home, por
favor.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Estivemos corenta minutos ao teléfono
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señor Ramón. Señora Fina está na súa quenda de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Nos estamos perdendo, e se en algo nos gañan o Grupo do Partido
Popular é no unidos que son. En vez de estar unidos os demais, estámonos perdendo en tonterías e

señor Fírvida. Ou sexa, unámonos ante isto que temos, estes números, esta loucura. Mire, señora
Chelo Vispo, vostede non me contestou e xa me contestou. Mire, cando algo non interesa o máis
fácil é botar balóns fóra, os veciños vanllos ver. Vostede ataca ao goberno, si, está na oposición e
ten o deber de atacalo. Si nós vimos falar de facturas impagadas é unha cousa. Nós estamos falando
dunha moción en concreto, non de facturas impagadas. A quenda das facturas impagadas tocará,
porque Democracia Ourensana tamén vai pedir responsabilidades e quere saber que pasou. Xa estou
informada desde o primeiro momento. Pero vimos a falar dunha moción de diñeiro. Mire, se
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máis intelixentes e vaiamos ao fondo das cuestións e non á forma, señor Padrón, e tamén llo digo ao
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en puntos e comas. Ese é o gran problema de Ourense, Galicia e España. Entón sexamos un pouco

vostede na súa casa a final de mes conta con dous mil, tres mil, catro mil euros, pode levar a súa
a Deputación de Ourense. Que nos fai? Mándanos unha miseria e a gobernar. Quería vela eu a
vostede de alcaldesa deste Concello con ese presuposte e como está. Quería vela! A ver como fai?
Claro, vostede teno máis fácil. Vostede. Mire, non lle penso votar a vostede sería a última cousa que
faría politicamente. Como persoa cáeme moi simpática, xa llo dixen moitas veces. Non ten nada
que ver a política coa simpatía que lle poda ter. Ata me resulta graciosa moitas veces as súas
ocorrencias. Hoxe veu de poeta, debeu ser que aprendeu da Deputación, dalgún dos seus. Pero,
resúltame moi graciosa, ao dito, vostede vaino ter máis fácil, sabe por que? Porque señor Baltar,
mande diñeiro, ah, do PP, para diante. Xa non vai mirar nada, que é o que pasa con outros concellos.
E estes señores van a pedir, é que non é pedir, é que temos que ter un dereito. Porque mire a
Deputación ten un diñeiro que é de todos os da provincia de Ourense. Non é do señor Baltar, non é
da súa conta. El no seu diñeiro do que cobra, como se vai á lúa, unha dúas ou tres veces. Agora co
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casa moi ben adiante. Si lle dan cen euros a ver como paga as facturas, como fai. Iso é o que nos fai

CONCELLO DE BARBADÁS
diñeiro dos veciños non se pode andar facendo experimentos. A que vai o señor Baltar a Estados
Unidos? Que gañamos nós co señor Baltar en Estados Unidos? Eu sabe o que penso que lle pasa ao
señor Baltar con Estados Unidos, e é unha anécdota. Gonzalo Jácome, fala moito de Estados
Unidos, e el débese querer comparar con Gonzalo que alá vai a Estados Unidos. Eu para min é a
explicación que lle encontro porque agora dáselle por Estados Unidos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten que rematar.
A Sra. Varelas toma a palabra: A ver, a que ven o Kennedy á Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra é
espectacular pero que ven facer aquí. Pasear invitado pola Deputación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten que rematar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Co PP e coa Deputación de Ourense, e non cos veciños de
Barbadás. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo Vispo, está na súa quenda de palabra. Fina, apague
por favor o micro.
A Sra. Vispo toma a palabra: Unidos tiñamos que estar pero doutro lado, non como está vostede
sendo parte da unión que eu lle dicía fai un ratiño co tema da roda de reposto. Vamos a insistir. De
todas maneiras mire, voulle dicir señora Fina Varelas. O Partido Popular, as seis persoas que

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
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A Sra. Varelas toma a palabra: Isto é vergoñento. Grazas por contestarme a nada. Está vostede

estamos aquí, que estamos visibles máis todos os que estamos detrás no Concello de Barbadás
moción? Voulle ler un argumentario que realmente os veciños nin lle vai nin lle ven. Nin lle vai nin
lle ven. Soamente lle vou dicir unha cousa. Este Grupo de Goberno é o que está gobernando, é o
que está gobernando. O que ten que pedir, o que ten que ir ás portas. Pero que pasa? Que a
credibilidade sigo dicindo que é cero. Entón non lle fan nin caso, é que nin caso. Ás portas das
administracións, dixen.
O Sr. Fírvidas toma a palabra: As portas dos caciques, ás portas dos caciques, temos que ir. Está
pedindo que temos que mendigar ás portas dos caciques.
A Sra. Vispo toma a palabra: Que mendigar? Quen lles mandou?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, prosiga.
A Sra. Vispo toma a palabra: Que foron vostedes!
O Sr. Fírvida toma a palabra: Queremos dereitos. Dereitos cidadáns. Queremos xustiza e
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apoiamos aos veciños de Barbadás. Que lle quede moi claro. O que non, e que para que esta

CONCELLO DE BARBADÁS
dereitos. Non mendigar ás portas dos seus caciques.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel.
O Sr. González toma a palabra: Entón a que foron?
A Sra. Vispo toma a palabra: É igual. É igual. É igual.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, prosiga.
A Sra. Vispo toma a palabra: Doe, doe cando se din as realidades. Mire.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Siga, siga dicindo que estamos mendigando.
A Sra. Vispo toma a palabra: O que? Foron vostedes. Loxicamente quen ten que ir pedir? O
Grupo de goberno, quen está. Vostedes loxicamente necesitan para unhas infraestruturas e uns, pois

tiñan 900.000 case un millón de euros que agora o recoñecen, houberan empregado correctamente
no que necesitan os veciños de Barbadás, non terían que ir. Porque mire, non temos infraestruturas
para escolas deportivas, vale? Pedírono. Por que non aprobaron a moción dos dous plans
provinciais para poder apoiar que a Deputación apoiaba o resto. Dixeron que non. Iso vano saber os
veciños. E temos un campo de fútbol con catrocentos nenos feito unha, vou dicir unha palabra, unha
porquería, para non dicir unha palabrota. Mire, máis cousas. Vostede dicía no Pleno anterior, que era
cando ía a miña segunda ía a acabar, dicía que aquí non pasaba nada, non pasaba nada. Mire, voulle

ACTA DO PLENO

deixou o Partido Popular, o remanente que dixeron moitas veces que estaban os caixóns baleiros e
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para o que vostedes queiran facer. E terán onde non chega o diñeiro. Porque mire. Se o diñeiro que

dicir, hai neste momento, os empregados do Concello de Barbadás, un vintecinco por cento, hai
Concello contra o goberno. Isto nunca pasou aquí, en Barbadás, nunca pasou. Mire, Casa da
Xuventude, grazas a Deus que hai unha técnico, non, non, estou falando porque aos veciños si lles
importa o que estou falando. A Deputación defendemos todos, os tres grupos menos menos
compromiso
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo está fóra do seu tempo
A Sra. Vispo toma a palabra: Doe Estou fora? que quede claro, realmente a credibilidade cero.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, deben lembrar que as deputacións provinciais teñen
segundo a normativa vixente, e leo, normativa vixente, lei polo tanto, lei, en materia de réxime local
a obriga de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación as obras e servizos de
competencia municipal. Incluso na elaboración deben participar os concellos. Os concellos desta
provincia están ausentes nesa elaboración do plan provincial e isto si que deben sabelo os veciños e
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procedementos ordinarios xudiciais, vintecatro pechados e dous abertos de empregados deste

CONCELLO DE BARBADÁS
veciñas. O plan deberá conter unha memoria xustificativa dos seus obxectivos e dos criterios de
distribución dos fondos, criterios que en todo caso han de ser obxectivos e equitativos entre os que
están a análise de custes efectivos dos servizos dos concellos e poderá financiarse con medios
propios da Deputación, achegas provinciais e subvencións que acorden coas Comunidades
autónomas, o Estado, con cargo aos respectivos orzamentos. E vostede, agora, como dicía o señor
Fírvida foi moi elocuente, moi expresiva cando dixo teñen que ir a pedir. Vostede mesma sinalou cal
é a forma de traballar que hai nesta provincia. A pedir. Si nós ou se a provincia, a Deputación de
Ourense cumprira coa lexislación vixente en relación ao que acabo de ler, simplemente o Concello
de Barbadás tería que haber presentado aos seus, claro que si. Fomos. Claro que si. Claro que

Señora, vou a ser breve, vou a ser breve porque non me quero estender. Eu pecho, eu pecho, a
quenda de palabra, eu pecho a quenda de intervencións. Xosé Manoel. Eu pecho a quenda de
intervencións e tal. Señora Por favor, estou eu na quenda de palabra. Non interrompín a ninguén.
Polo tanto, si se cumprira coa lexislación vixente, este concello, este Alcalde, o Tenente Alcalde os
demais Concelleiros e Concelleiras non terían que ir a ningunha Administración a pedir.
Simplemente houberan presentado os seus proxectos acordes ás necesidades dos veciños e veciñas
deste Concello e houbérase destinado ao mellor 350.000 euros ao mellor medio millón, ao mellor
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ido a pedir. Non teríamos que haber ido a pedir. Eu acábolle de ler a lexislación, e polo tanto…
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fomos, pero si cumpriran vostedes, Partido Popular coa lexislación vixente, non teríamos que haber

400.000, ou 300.000. E nós disporíamos deles conforme ás necesidades dos nosos conveciños e
relación ás facturas, voulle dicir unha cousa, é certo que hai un reparo da señora Interventora e
vouno a aclarar xa agora. Dixen a verdade, porque naquel momento non se pagaron esas facturas
non había aínda o reparo feito. Fíxose ao día seguinte.
A Sra. Vispo toma a palabra: Entón por que non se pagaron?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, estou intervindo eu. Estou intervindo eu. Entón non
se pagou esas facturas precisamente porque a señora Interventora puxo un reparo, e é certo. É un
reparo que nunca houbo neste Concello ata o día 31, ata o día 1 de setembro porque se fixo os
mesmos sistemas de pago e de contratación que fixeron vostedes, que fixeron vostedes. E de feito,
podo dicir que nunha reunión coa Interventora así mo recoñeceu. Eu díxenlle que durante nove anos
non se puxeron.
A Sra. Vispo toma a palabra: Que ten que ver a oposición?
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conveciñas, cousa que vostedes non acaban de entender que é o necesario que hai que facer. E en
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, nunca se fixera isto. Aquí hai un traballo, un traballo
detrás que é doutra persoa. Fiscalizou en reparo. Hai xustificación para iso, e acreditarémolo, e
acreditarémolo. Alguén considera o seu traballo dunha forma restritiva, que está no seu dereito a
facelo, ninguén o pon en dúbida, pero que non o fixo antes. Non o fixo antes así. Señora Chelo,
estou intervindo eu. Se quere pregunte despois. Despois pregunte e contestareille con toda a
amabilidade do mundo si mo permite e se non me interrompe. Se non me interrompe. Existen
reparos, é certo, pero non porque haxa ilegalidades, senón porque a señora Interventora, e dígoo
claramente porque llo dixen a ela, cambiou o seu criterio de fiscalización, nin máis nin menos. Pero
pódenllo preguntar, pódenllo preguntar por escrito, que lle contestará. Estou dicindo isto porque llo

non sabe interpretar as cifras nin entende de números, a pesares de que traballa nun banco. Mire, o
que dixen eu na prensa, o que dixen eu na prensa foi precisamente que o Concello de Barbadás
gobernado por este goberno de coalición, Bloque-Partido Socialista, cumpre co orzamento, co
orzamento nun 94%. Poden poñer o que queiran. O que dixen foi que cumpre co orzamento nun
94%. Señora, por favor. Deixe de interromper como din eles. Eu quero ser educado. Dixen que o
Concello de Barbadás na súa execución orzamentaria cumpre ao 94%, mentres que o Partido
Popular cumpriu o 84, 83, 85, e de aí ven o problema que vostede mencionou. Nin máis nin menos
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este Concello vai cumprir coas súas obrigas. Ninguén, ninguén. E dito isto, vostede non interpreta,
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dixen a ela. Así de claro, nin máis nin menos. E esas facturan vanse pagar e que ninguén dubide que

e iso foi o que dixen, non outra cousa. Votos a favor desta moción? Abstencións?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Todos menos o Partido Popular.Votos a favor, votos en contra
agora. Partido Popular
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdeG-PSOE,
BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo:
“Moción de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, en relación coa discriminación que
sofren os Concellos de Ourense con respecto ao resto dos Concellos do País: 1- Que no
vindeiro orzamento de deputación, e tendo en conta os criterios de xa establecidos pola
FEGAMP, se faga o reparto aos concellos da provincia a través dun plan único de
investimentos que se sitúe na fronteira do 1/3 do total do orzamento, como xa están a facer as
restantes deputacións galegas. 2- que a Deputación suplemente no actual exercicio
orzamentario, as partidas destinadas a cooperación cos concellos (plan provincial, plan de
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Todos menos o Partido Popular
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emprego, etc...) dotándoas dos recursos necesarios para modificar as actuais cantidades de
reparto ata situalas nuns índices semellantes ao resto das deputacións do país. 3- que os
recursos públicos, os recursos de todas e todos, se repartan de xeito obxectivo e responsable na
percura dunhas mellores condicións de vida para os nosos conveciños e conveciñas.
6. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR AO GRUPO DE GOBERNO O
CUMPRIMENTO DOS ACORDOS DAS MOCIÓNS E OS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
O Sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto da orde do día é a moción do Grupo
Mixto-Compromiso por Barbadás para reclamar ao Grupo de Goberno o cumprimento dos acordos

ecuador da lexislatura pois vémonos na obriga de recordar os compromisos adquiridos diante dos
nosos veciños. Logo da aprobación do orzamento para o 2017 co noso voto favorable, dende
Compromiso por Barbadás, advertimos ao Grupo de Goberno de que iamos presentar mocións que
fosen reais e realizables para que no vindeiro orzamento para o 2018 puidesen ter visibilidade. En
decembro de 2016 pedimos un estudo sobre a implantación dunha radio pública municipal, xa
rematou o prazo para remitírnolo aos grupos, aínda non se remitiu este estudo. En xaneiro pedimos
a apertura do polideportivo os fins de semanas, contamos con que haxa algún tipo de solución para
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O Sr. Padrón toma a palabra: Moitas grazas. Ben, traemos esta moción porque unha vez pasada o
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das mocións e os compromisos adquiridos. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

o seguinte orzamento. Pedimos un plan de axudas para a compra e rehabilitación de vivendas nos
orzamento. Igualmente de marzo é a moción na que se acorda presentar un informe no verán sobre
os contactos e xestións feitas para pór en marcha un punto limpo. De abril é a moción sobre a aldea
de Barxa, fixéronse a maioría das actuacións, hai que dicilo, falta o medidor. Lembrar tamén unha
moción do ano pasado sobre as melloras no servizo de obras. E por non mencionar novamente a
posta en funcionamento da cociña do CEIP do Ruxidoiro que se siga pedíndolle isto á Xunta de
Galicia. Por iso, logo de dous anos apoiando os orzamentos municipais, lembren que grazas ao noso
apoio puideron contar con 700.000 euros extras para levar a cabo a súa xestión de goberno, máis os
700.000 deste ano, pedimos ao Grupo de Goberno que visibilice dalgún xeito as propostas feitas
dende Compromiso por Barbadás. Tamén queremos lembrar publicamente os compromisos
adquiridos polo señor Xosé Carlos Valcárcel e o seu grupo no seu pacto de investidura firmado do
seu puño e letra coa nosa formación, Compromiso por Galicia, dende o día despois das eleccións
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cascos antigos dos pobos, moción de marzo, esperemos que tamén sexa reflectida no vindeiro
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demostrou lealdade e presentou propostas en positivo para o interese xeral da veciñanza. Actuamos
co sentido común, non somos partidistas, somos responsables e votamos en consecuencia para que
os que nos gobernan tivesen as mans libres e demostrasen a súa xestión ao fronte no noso Concello.
Polo tanto, e unha vez pasada a metade da lexislatura o noso Grupo ten a obriga de facer balance e
de lembrarlle ao Grupo de Goberno os compromisos adquiridos e instalo a resolver canto antes as
achegas e propostas que presentamos nas nosas mocións. Compromiso por Barbadás está na obriga
de responden diante da veciñanza do noso traballo no Concello e de informala destes
cumprimentos. Temos que dicir, chegados tamén a este punto, que moitos deses compromisos
presentes no pacto de investidura están cumpridos ou dalgunha maneira foron executados.

obra que se está a facer alí no CEIP do Ruxidoiro que foi unha proposta nosa, pois parece que as
xestións fan que sexa unha realidade. E xa ven vostedes o que mellora o entorno do colexio que
polo menos xa ten visibilidade. Polo tanto, cremos que ir dando pasos neste sentido. É importante
polo ben da nosa veciñanza. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Esta moción, a min descolócame un pouco, porque primeiro fala
de queixas, e termina dicindo das cousas que se lle fixeron. O outro día creo que nas Comisións
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distintas. Moitas achegas do día a día téñense visto reflectida e mocións que presentamos como a
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Valoramos positivamente a disposición do goberno a abordalos aínda que ás veces as visións sexan

informativas, con todo o meu respecto señor Padrón, díxenlle e non mo tome a mal, porque vostede
goberno, do PSOE, porque Democracia Ourensana non pintamos nada no seu pacto, claro, non
somos nós. Nós, recorde que votamos por nós mesmos. Entón, non vamos a andar apoiando isto,
porque para min non ten sentido. O que teña que falar, fáleo con el. Acláreo con el. Pídalle
responsabilidades do que lle firmou, pero penso que non nos ten que andar metendo ao resto da
oposición, polo menos a nós, nestas súas batalliñas, nas súas películas. Dixen o outro día, na
Comisión informativa, que si esta moción se fixera para que o Grupo de Goberno faga as mocións
que se aproban, que saian adiante, eu votaba a favor porque iso supoño que todos os que
presentamos unha moción queremos que se faga, para iso as facemos, para axudar aos veciños.
Agora, vostede fala do seu pacto de investidura, aí non vamos a entrar. Vostede investiu a quen
quixo, pídalle responsabilidade, si lle cumpre ou non lle cumpre, é problema seu. E nada, e que
pouco máis lle teño que dicir. É que sinceramente, que pintamos nós aí? Vostede pode meter o que
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enfádase moi rápido e altérase máis, que o pacto que fixo co señor Alcalde, é un tema seu e do
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queira, pero deféndase vostede co goberno e pídalle o que queira, pero penso que a nós non nos ten
que meter moito. Que non nos meta non significa que non nos preocupen os veciños. Ollo!
Preocúpannos os veciños pero vostede fala da súa moción, da súa radio, das obras alí. Aquí parece
que o Concello de Barbadás só existe Piñor, Parada de Piñor e pouco máis. Concello de Barbadás é
máis ca Parada de Piñor e ca Piñor. Somos Loiro, Bentraces, Sobrado, Barbadás, A Valenzá, Finca
Fierro…, vostede sabe os que somos. Entón faga reflexión. Vostede apoiou unhas persoas. Pídalle
responsabilidade e non nos meta aos demais no seu saco para diante e para atrás porque eu nese
xogo e dígollo con todo o meu respecto, non lle vou a entrar. Nin o vou a criticar. Vostede pode
pedir o que queira. Está no seu dereito, pero nós vámonos abster porque esa é a súa batalla e a súa

Galego.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Subscribiría case todo o que acaba de dicir a compañeira de
Democracia Ourensana. A min me parece que esta moción está absolutamente fóra de lugar, por iso
é o motivo polo que tamén nos vamos a abster na mesma. Está fóra de lugar porque eu creo que isto
non é lugar para traer unha moción na que se nos pida que respectemos os acordos que vostede,
seica, acadou con outra forza política. Mire, non nos pode facer a nós corresponsables, ao Bloque
Nacionalista Galego, corresponsables dos acordos que vostede acadou co Partido Socialista e co
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O Sr. Alcalde toma a palabra: grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista
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película. Grazas.

señor Xosé Carlos Valcárcel, Alcalde deste Concello, que eu podo respectar moito, tanto a vostedes
porque non sabemos a que acordos chegaron vostedes. Segundo, o Bloque Nacionalista Galego, si,
si, non o sabemos. Non o sabemos. O Bloque Nacionalista Galego non asinou con vostede ningún
tipo de compromiso nin acordo. Como me ven vostede, como nos ven vostedes a pedir aos
membros do Grupo Municipal do BNG que apoiemos acordos que vostedes acadan con terceiras
persoas? Eu non sei. Esta, é como pedirnos que respectemos o que vostede fai, non sei, na súa vida
persoal. Nós aí non temos que facer ningunha valoración sobre a súa actuación. E claro, pedirnos
como membros do Grupo de Goberno que visibilicemos dalgún xeito as propostas feitas desde
Compromiso por Barbadás, perdóeme vostede pero o Grupo de Goberno adícase a gobernar non a
visibilizar as propostas de grupos da oposición. Iso terá que facelo vostede. Pedirnos a nós que o
fagamos nós... En todo caso, nos vamos a abster, o primeiro punto dos acordos, instar ao Grupo de
Goberno a resolver, si, visibilizar, non, no vindeiro orzamento os acordos das mocións antes
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dous, pero son acordos que vostedes acadaron. Primeiro, non podemos compartir esta moción
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mencionadas, nos cita vostede moitas mocións que si que foron adoptadas e resoltas por este Grupo
de Goberno, e nos di outras, como por exemplo a cociña no CEIP o Ruxidoiro que non é unha
competencia municipal , é unha competencia da Xunta de Galicia. O que pasa é que vostede ven
aquí a pedir algunhas cousas que son absolutamente irrealizables. O Concello de Barbadás non
pode montar un comedor no CEIP Ruxidoiro porque é un colexio de infantil e primaria dependente
da Xunta de Galicia. E no segundo punto instar ao Grupo de Goberno a cumprir os compromisos
adquiridos co noso Grupo no pacto de investidura. Isto é unha auténtica loucura o que nos está
pedindo vostede. Nós teremos que cumprir os compromisos que adoptamos neste Pleno. Iso si que
llo podemos aprobar porque son compromisos adquiridos publicamente neste Pleno. Agora, os

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Fírvida. Ten a palabra a señora..., Pero vostede
pode falar agora cando lle corresponda. Exactamente. Ten agora cinco minutos para falar máis
outros tres na quenda de réplica. Ten oito minutos. Por favor. Por favor. Señora Victoria Morenza,
está na súa quenda de palabra. Por favor, volvo repetir o que dixen. Quen interveña por parte do
Partido Popular ten oito minutos para falar. Señora Chelo vostede está pechando a boca pero o seu
compañeiro non a está pechando. Ata agora estaba falando cara o señor Ramón Padrón. A ver. Non,
xa sei que vostede non necesita clases de nada, pero hai que gardar un respecto cara quen dirixe o

ACTA DO PLENO

coñecemos, nin nos corresponsabilizamos dos mesmos.
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compromisos entre vostede e o señor Alcalde para o pacto de investidura, como comprenderá nin o

pleno. Non só cara quen dirixe o pleno senón cara os demais compañeiros e compañeiras que
A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Dicirlle ao compañeiro señor Ramón Padrón que
este partido político, o PSdeG, trata de cumprir os compromisos adquiridos evidentemente, por
todo, os compromisos adquiridos ante todo, por todas as mocións que presentan e saen aprobadas.
Respecto ao que plantexa vostede do pacto de investidura, vostede mestura unhas cuestións con
outras. Evidentemente, unha cousa son as mocións, axudas para alugueres de vivendas e para
arranxo de vivendas, é unha moción que estudarase xa para o vindeiro orzamento. O tema do
acondicionamento e a mellora da seguridade en Barxa, tamén se está executando. E toda esta
información vostede dispón dela case ao minuto cero. Respecto da cociña do Ruxidoiro sabe
vostede porque llo temos dito e téñense dado explicacións aquí no Pleno pola Concelleira de
educación, que a Delegada de educación xa dixo que non vai a acometer esa obra. Non a vai facer
porque non a está facendo en ningún centro de Galicia. Respecto ao punto limpo, xa se dixo que se
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queren intervir. Que queren intervir. Señora Victoria Morenza, por favor, interveña.

CONCELLO DE BARBADÁS
están facendo xestións ante a Deputación Provincial para intentar chegar, asinar un convenio,
poñelo en marcha. E despois respecto dos acordos que adoptamos no seu día entre o Partido
Socialista e Compromiso por Barbadás para o pacto de investidura, a maioría deles están
cumpridos, como son facilitar o acceso á información, iso evidentemente xa é así. O tema da Casa
Cuartel das Lamas cumprido. Camiño Lucinda cumprido. Abastecemento de Loiro está en proceso
de solución, xa a Xunta respondeu que non pon obxección ningunha á municipalización da auga de
Loiro. Agora xa informo a todos os Grupos de que se dará un prazo. Teremos que establecer un
sistema para informar á poboación e dar un prazo que aínda non está establecido, aproximadamente
será de dous meses para que regularicen a súa situación e engancharse a auga pública, e de non ser

de Parada, fíxose un bo tramo. E camiño da Chouciña, fíxose a metade. O outro tema está pendente
tamén das negociacións coa Deputación. Existe o compromiso xa co anterior Presidente da
Deputación, José Luís Baltar Pumar, que se comprometeu cos veciños de Parada a establecer unha
canle peonil para a veciñanza, para salvar a estrada de Toén. Respecto ao campo de Roma xa o
compañeiro Ramón Padrón foi informado en reiteradas ocasións cal é a situación e as limitacións
legais que impiden executar o proxecto que asumimos, non que se asumiu, senón que se establecía
no pacto de investidura.

ACTA DO PLENO

Finca Fierro, fíxose na parte que corresponde ao municipio de Barbadás. Pavimentar o casco antigo
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así, claro, evidentemente o Concello non os considerará na legalidade. Rematar as beirarrúas na

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Está na súa quenda de palabra señor Ramón. Ah,
quenda de palabra ao voceiro ou voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Imos ver. Non damos creto. Non damos creto a por que
hoxe ven esta proposta aquí, cando isto é algo que vostede tivo que tratar ao principio desta
lexislatura e que debería tratar agora nos despachos, non neste pleno. Cal é o seu problema? O
problema mire, elle, comer papas e sorber non pode ser. Darlle os parabéns a este goberno en todo e
querer beneficiar aos cidadáns é incompatible. Como é incompatible, non sei si se deu conta ata o
de agora, que este Grupo de Goberno, PSOE-BNG, ten uns acordos firmados entre eles e vostede
quixo entrar tamén nese pacto e neses acordos, e eses acordos seus non caben nese pacto de goberno
que ten PSOE-BNG. E dáse de conta agora? Mire, por dúas veces o Grupo do Partido Popular
trouxo sendas mocións. Unha para facer un seguimento das mocións que saen aprobadas dos
Plenos, iso foi en outubro do ano, si, do ano 2016, do ano pasado; e outra en marzo deste para facer
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non perdón! Está na quenda de palabra o Partido Popular. Ten razón, desculpe. Desculpe. Dar a

CONCELLO DE BARBADÁS
cumprir os acordos que se adoitan nos Plenos. Sabe o que botou vostede? En contra nas dúas
ocasións. Fíxese a súa incongruencia. Como incongruente por parte do Grupo de goberno é non ter
tomado ningunha medida dos acordos que se traen aquí e que saen aprobados. Porque vostede dirá
que isto que trae vostede aquí si que son rogos e solicitudes que lle fan os seus veciños e veciñas.
Todas as mocións que saen aquí aprobadas, son rogos e propostas que fan os veciños de Barbadás.
Entón por iso non vexo a incongruencia. Repítolle, comer papas e sorber non pode ser, señor
Ramón. E tome unha decisión, cando a teña que tomar e faga oposición, o que non ten feito ata o de
agora.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Manuel. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

investidura. O pacto de investidura foi firmado e está público dende o primeiro día na páxina do
noso Grupo, e nós non, como di o compañeiro do Partido Popular, nós non estramos no pacto do
PSOE e do BNG porque non quixemos entrar. Dixémosllo falando literalmente que si querían o
noso apoio para que faltando a nosa palabra, pero que decidiu a xente que fose así, que o graparan
detrás do deles. Entón o que está dicindo agora o señor Tenente Alcalde demostra que non lle
interesaba para nada o que puxera o papel nin se molestou en lelo. Pero porque era público, o papel
é público. Dende o primeiro día está colgado na páxina de Facebook do noso Grupo, porque é o

ACTA DO PLENO

que nos enteramos de cousas que agora mesmo o Tenente Alcalde ao parecer non leu o pacto de
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O Sr. Padrón toma a palabra: Por ir por orden. A moción ten sentido, señora Fina, porque xa ve

mecanismo que temos, porque non temos unha televisión nin temos unha radio pública onde o
Piñor. De Parada de Piñor é do que menos fala, porque mire empeza falando de solucionar o
aparcamento do núcleo rural de Bentraces, eh! Que xa témoslle preguntado ao Grupo de Goberno
como está o tema pero ao parecer aínda hai discrepancias no mesmo pobo do que se quere facer e o
que non. Fala do de Loiro. Fala do camiño da Lucinda que mencionou moitas obras a señora
Victoria que efectivamente están feitas. Pero empeza a falar de non delegar na Comisión de goberno
ningunha das competencias do Pleno, como non se fixo. Bonificacións e taxas para as familias en
exclusión social dun 15%. Rebaixar os soldos e os gastos de goberno nun 15% como se fixo.
Establecer bonificacións para as empresas, aí discrepamos un pouco, fixérono doutra maneira,
pero.., falábase tamén dun regulamento de participación veciñal, fíxose, criticámolo, non se fixo
ben, así está. Fálase tamén da constitución dunha Mesa coa presenza de tódolos grupos para grandes
infraestruturas como é o centro de saúde, a escola infantil, aquelo que falamos nalgunha moción que
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podemos poñer. Está posto dende aquel día. Mire, ese pacto non fala, di vostede de Parada, de

CONCELLO DE BARBADÁS
veu aquí, da radio pública municipal, da mellora das escolas deportivas e musicais, en fin, está
posto na páxina de Facebook Compromiso por Barbadás, entra calquera e le todo aí. Entón, señora
Fina, entre e lea e non fale só Parada e Piñor, porque non é certo. Aquí está todo o Concello metido,
enteiro. E logo vostedes, se son tan, xa sei que a vostede iso do pacto de investidura non lle gusta
moito falar diso, porque daquelas ao principio criticou a xestión do goberno. Presentouse ás
eleccións contra un goberno e dous días antes parecía que quería pactar con eles. Nós sempre o
tivemos claro, e fomos á xente, e foi a xente a que decidiu despois de saír da reunión con eses dous
señores, fíxose unha asemblea na que había cen persoas e foron quen decidiron o voto de
investidura nese día. Non o decidín eu. Non fale de min vostede, vostede, non. Foi o noso Grupo. A

investidura porque grazas a eses 504 votos que aportou Compromiso por Barbadás vostede está
sentado nesa cadeira de Tenente de Alcalde e coa posibilidade de xestionar este Concello, cos
700.000 euros que nós fixemos posible naquel orzamento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, perdoe que lle interrompa Leva tempo de máis. Moi
brevemente. Agora non estaba eu controlando o tempo, estaba tomando notas. Brevemente.
O Sr. Padrón toma a palabra: Vostede señora Fina, ven aquí firmando unha moción de
Democracia Ourensana, pedindo cartos da Deputación de Ourense, para Barbadás. Verdade? Pero

ACTA DO PLENO

perdóeme que llo diga pero demostra unha irresponsabilidade, non haber lido aquel pacto de
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decisión foi tomada por unanimidade dos asistentes, logo de ler isto. Entón, o señor Tenente Alcalde

nos primeiros orzamentos municipais vostede votou en contra da posibilidade de que este Grupo de
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, rematou
O Sr. Padrón toma a palabra: Entende? Entón de incongruencias aí as ten.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, rematou a súa afirmación e argumentación en
relación ao que lle quería dicir a señora Fina quedou clara. Tres minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón. O problema non son eu, eh!. Mire, pode atacar o
que queira, pode dicir o que queira. A min o que me aburre, o que me aburre, é que unha persoa
cando toma unha decisión ten que ir para adiante con ela e non estar chantaxeando e botando en
cara sempre o mesmo. O que vostede fixo co señor Alcalde, apoiando, é problema seu. E moitas
veces raia vostede o chantaxe, raia o chantaxe, sabe por que? Coacciona. Vostede quere as cousas ao
seu modo. Como lle dixo aquí o compañeiro do PP, díxolle a verdade, papas ou sorber, todo non
pode ser. E vostede non se dá conta diso. A min mire, que vostede os apoiara e que estean
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Goberno tivera 700.000 euros a maiores.

CONCELLO DE BARBADÁS
gobernando, ben. Que eu votei en contra nos primeiros orzamentos, si. No segundo non votei en
contra porque estaba nunha baixa maternal. Posiblemente votara en contra porque hai cousas que
non me gustan. Dixen nos primeiros orzamentos que había puntos que estaba de acordo e puntos
que non estaba de acordo. Igual que vou estudar este ano os orzamentos. Non se equivoque, señor
Ramón, que o problema seu non son eu. O problema seu é vostede. A súa forma de facer as cousas.
Pide apoio cando quere, e cando non vai de sobrado. Pois non señor! Hai que ser un pouco máis
humilde, máis humilde, porque vólvolle dicir, o seu problema non é se a Fina Varelas, é vostede
Ramón, vostede é o seu problema e a súa investidura que acabaremos esta lexislación e vostede
seguirá coa investidura. A ver si para a próxima seguimos así. Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moi breve para ir rematando. Home pacto de investidura na páxina
do seu Grupo, na páxina do Facebook. Claro, eu son do Bloque Nacionalista Galego. Se eu para
gobernar ou para levar adiante unha acción de goberno, ou para levar adiante o que nós
consideramos que debe estar ben feito, teño que ler o Facebook de Compromiso por Barbadás…
Home! Por favor! Nós estamos aquí representando ao electorado do Bloque Nacionalista Galego,
non o de Compromiso por Barbadás. Nós non temos ningún compromiso coa páxina do Facebook
de Compromiso por Barbadás. Virnos aquí a dicir que tiñamos que coñecer os seus acordos porque

ACTA DO PLENO

Nacionalista Galego.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro do Bloque

non lemos a súa páxina do Facebook, home a min me parece un pouco surrealista. Nada máis.
Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Moi brevemente, soamente dicir que a pesar de nós apoiar esta
moción de Compromiso por Barbadás, queremos puntualizar que iso de visibilizar o que vostede
pide visibilizar no vindeiro orzamento os acordos das mocións antes mencionadas, evidentemente
non se pode ser tan estritos con estar recordando agora mesmo todos os nosos compañeiros. Vostede
trata de ser demasiado estrito e moitas veces non se pode porque hai unhas dispoñibilidades
orzamentarias, unhas contías e témonos que axustar a iso. Entón trataremos de cumprir os acordos
na medida das dispoñibilidades económicas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou? Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido
Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, por ser breve. Non imos a entrar dende logo neste paripé.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señor Fírvida. Ten a palabra a señora Victoria

CONCELLO DE BARBADÁS
Non imos entrar neste paripé de eu pido, non me dades, pero non vou entrar neste paripé, nin
debemos entrar por unha sinxela razón. Penso que aínda non nos demos conta. O que pasa que é tan
forte o odio de todos vós cara o Partido Popular que non vos deixa facer de oposición. Temos a
tixola polo mango cando hai cousas que non nos gustan do que fai este Grupo de goberno estamos
aquí a oposición que temos maioría de oposición. Non sei se vos tedes dado conta. Temos maioría
de oposición para recriminarlle o que lle hai que recriminar. Pero non vimos aquí a facer o paripé,
porque así aos veciños dígolle aquí que estou tratando de tirar por os seus asuntos, pero nada de
nada. Aquí parece que existe agora unha nova figura no regulamento orgánico municipal que é a
oposición da oposición. A oposición ao Partido Popular. Grazas.

Ramón. É por alusións. Interveña. Interveña, interveña, o ponente da moción ten un minuto máis.
O Sr. Padrón toma a palabra: Digo que eu señor Fírvida non lle dixen que o mirara no Facebook.
Eu supóñome que vostede cando fixo o pacto con el sabía que entre os dous non chegaban.
Preguntaríalle que foi, porque estaba vostede presente, estaban presentes, díxenlle que o graparan
detrás do seu. Si non o quixo mirar… pero non lle dixen que o mirara no Facebook, pero digo que
agora, agora se non o ten, e o quere mirar está aí. A ver si me entende, ou se non doullo eu,
tampouco..., vostedes están agora aí, representa ao Bloque Nacionalista, estou de acordo pero están

ACTA DO PLENO

vostede xa tivo as súas quendas de palabra. Por alusións, exclusivamente por alusións. Señor
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben. Vou facer unha pequena intervención. Creo que

gobernando para todos, non están gobernando só aos votantes do Bloque Nacionalista Galego. Igual
Compromiso por Barbadás, foron para os votantes de todo o Concello. Rapidamente. O tema do
CEIP, vostedes prometeron iso, terán que seguirlle insistindo á Consellería para que nolo fagan. E
nada máis. Non vamos a seguir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina? Tócame a min. Señor Ramón, vamos
a ver. Nós si asinamos un pacto de goberno con Compromiso por Barbadás é porque confiamos e
considerábamos e seguimos considerando que é un pacto que é útil para a veciñanza e os nosos
conveciños e conveciñas. Xa o dixemos na Comisión Informativa. Pero hai que tamén distinguir
unha cuestión, por un lado están as mocións que se traen a un Pleno, e outra importante é o pacto de
investidura. O pacto de investidura, vostede mesmo recoñece e Victoria mesmo a voceira neste caso
do Grupo Socialista, deixou entrever que se estaba cumprindo. E nós seguiremos co ánimo de
cumprilo, co ánimo de cumprilo. Hai cuestións que vostede trouxo ao Pleno e que acaba de
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que nós presentamos as propostas, que presentamos aquí non só foron para os votantes de

CONCELLO DE BARBADÁS
comentar agora, como pode ser o tema do comedor do Ruxidoiro, e como dixo tamén o señor
Fírvida, é unha cuestión da Xunta de Galicia. Aquí aprobouse por parte de todos os grupos políticos
que se levara e instara á Xunta de Galicia a levar a cabo esa actuación. Feita a xestión coa Xunta de
Galicia neste caso persoalmente á señora Concelleira e máis eu coa xefa territorial de Educación,
díxosenos que non, porque non é unha cuestión de Barbadás exclusivamente. É unha cuestión de
criterio político a nivel Galicia. O que non podemos é insistir sistematicamente nunha cuestión que
sabemos que nos van a dicir que non, ata que algún día cambie un criterio de goberno neste caso,
que é o do Partido Popular. Se algún día, esperemos que si, cambia o goberno da Xunta de Galicia e
cambian os criterios a efectos de crear comedores escolares, pois volveremos a insistir. Non

comedor. A Xunta díxonos xa que non. Tamén estaba no ánimo deste goberno e deste pleno o de
retranquear o muro do Ruxidoiro. A Xunta de Galicia despois das nosas xestións e da grata
colaboración que mostrou a Xefa Territorial conseguiuse. Como se conseguen outras cousas, pero
tamén levan os seus tempos. Eu o que lle quero agradecer tamén a colaboración que está mostrando
a participación que quere mostrar e tamén agradecer o aspecto crítico que ten da nosa visión, do
noso traballo cando así o considera. E niso creo que tamén é a política. A colaboración leal pero nos
aspectos positivos que hai valoralos e nos aspectos negativos que hai tamén valoralos. Non teño
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que é irrealizable. O ánimo deste goberno, e digo deste Pleno incluso era o de conseguir ese
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podemos estar sistematicamente insistindo, esgotando tempos no sentido de pedir algo que sabemos

máis que dicir agora. Votos a favor desta moción? Abstencións? Por Votos en contra?
Partido Popular sobre a reubicación. No, perdón. Moción do Grupo Mixto de Compromiso por
Barbadás sobre o inxusto reparto que realiza a Deputación de Ourense nas axudas que outorga a
este Concello e máis da provincia de Ourense. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Quen non
apagou o micro por favor? Victoria?. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Repita, o que? Votos a
favor do Compromiso por Barbadás. Seis, houbo empate. Si, houbo empate. Houbo empate, houbo
empate si. Seis votos a favor, seis votos en contra e dúas abstencións. Cinco, cinco, cinco.
Exactamente, hai empate. Exactamente, hai empate.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, en realidade faise unha segunda votación e despois decide
o voto de calidade
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha segunda votación?. Votamos de novo entón. É meditable, é
meditable. Para reflexionar. Un receso de cinco minutos. Facemos un breve receso. En medio da
43

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

Cod. Validación: 9EEW2G5T3ZHF25PMR97NGGYE5 | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 43 a 84

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día que é a moción do
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votación pódese facer un receso ou non? Podemos facer un receso agora ou non? Non sei si se pode.
É certo que temos que repetir a votación. Vales ti ou non vales ti para facer a votación? Votos a
favor da moción? Votos a favor da moción de Compromiso por Barbadás? Abstencións? Votos en
contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Uno dos tres catro, cinco, seis, sete, oito. Vale. Rechazada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día
A Sra. Secretaria toma a palabra: É así, primeiro hai unha votación, logo unha segunda votación,
en caso que volva a haber empate.
O Sr. Padrón toma a palabra: Nunca se fixo segunda votación. É a primeira vez.

segunda votación. Pero aquí como cambian. Aquí cambian as cousas cada dous días. Eu digo o que
leva pasado. Non que sexa así ou non. Ou sexa de que a lei sexa así ou non. Eu digo que
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, vaino analizar a señora Secretaria.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vouno buscar na lei.
O Sr. Padrón toma a palabra: Que a lei poña iso non, agora
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sobre o regulamento, non, sobre o regulamento prima a lei.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vós seguide

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra: Fíxose voto de calidade do Alcalde. É a primeira vez que se fai
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Fíxose voto de calidade do Alcalde

O Sr. Padrón toma a palabra: Que diga a lei que
votación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, e o deixamos en suspenso mentres confirmo, vou polo libro
e o completo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixo que podíamos seguir. Quedaba en substitución dela a señora
Ester. Votación. Vale
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PsdeG-PSOE e
Grupo Mixto, as abstencións do BNG e os votos en contra de PP e Democracia Ourensana o
seguinte acordo: “Moción do Grupo Mixto para reclamar ao Grupo de Goberno o
cumprimento dos acordos das mocións e os compromisos adquiridos”
Ás 22:00 auséntase do Salón de Pleno D.ª Julia Jácome (Democracia Ourensana)
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día ou que facemos con esta

CONCELLO DE BARBADÁS
7. MOCIÓN DE GRUPO MIXTO, COMPROMISO DE BARBADÁS SOBRE O INXUSTO
REPARTO QUE FAI A DEPUTACIÓN DE OURENSE DAS AXUDAS A ESTE CONCELLO
E A OS DEMAIS DA PROVINCIA DE OURENSE.
O Sr. Alcalde

toma a palabra: Sétimo punto da orde do día, moción de Grupo Mixto,

Compromiso de Barbadás sobre o inxusto reparto que fai a Deputación de Ourense das axudas a
este Concello e a os demais da provincia de Ourense. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. O que diga a lei pois pode ser pero sempre se fixo e nunca se
fixo segunda votación. Agora se o pon a lei, vale, pero facer nunca se tivo feito ata agora.

antes, pero como explicamos antes traemos a moción motivada pola negativa de introducir achegas
na anterior, entón pois trouxemos a moción como a nós nos parece que debería presentarse.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nos dous anos de presenza de Compromiso por Barbadás no pleno
deste Concello, temos verificado o escaso investimento que realiza a Deputación de Ourense nos
nosos servizos e en actuacións urxentes que precisamos. O reparto que ser fai dende o organismo
provincial non é xusto en comparanza con outras deputacións veciñas. Temos obras pendentes para
dar servizo á veciñanza que a día de hoxe non están comprometidas en ningún escrito. Barbadás

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, é para o tema outra vez da Deputación. Xa o debatemos
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vaille correndo o tempo.

esixe á Deputación de Ourense un trato xusto co noso Concello ao nivel doutros da nosa provincia
gobernantes eficacia na xestión diaria do propio Concello así como nas negociacións con outras
administracións deixando ao lado os intereses partidistas de cada quen a favor de resolver
necesidades dos contribuíntes aos que representante nesta moción. Dende o realismo a información
contrastada para servir honestamente á veciñanza de Barbadás, resaltamos, queremos resaltar o
seguinte: A Deputación da Coruña, dun orzamento total para o 2017 de 176.515.000 euros, destina
no plan para gastos correntes 17.600.000; para os concellos da provincia no plano de investimento a
cantidade de 14.900.000, que sumadas as dúas cifran dan un total de 32.500.000 que representan o
18,42% do orzamento da Deputación. O 18,42, a Deputación da Coruña. Ben, si se fixera un reparto
lineal, o que faláramos, estes repartos non son extrapolables, porque xa vemos, 176 millóns ten a
Deputación da Coruña de Orzamento con 77 da de Ourense. En comparación cos veciños non
cadran os números. A Deputación de Lugo, con esas cifras todas que poñemos aí, co investimento
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de características similares. A veciñanza de Barbadás reclama ao mesmo tempo aos seus

CONCELLO DE BARBADÁS
que ten para os concellos da provincia, chega a un 21,32% do total do orzamento. Ou sexa aínda
tres puntos máis ou catro ca Deputación da Coruña. Por outro lado, a Deputación de Ourense, as
cifras que se reverten do orzamento de 2017, destina nos diversos plans para os concellos un total
de 8.497.500 euros que representan un 11%. Aí está a diferenza que se ve co resto dos organismos
provinciais. Que é pírrico o da Deputación de Ourense. Segundo estes datos e facendo uns cálculos
obxectivos tendo en gasto o 25% a destinar pola Deputación para os concellos, do total do
orzamento, a Barbadás corresponderíanos uns 250-300 mil euros a recibir da Deputación que
aprobara no vindeiro orzamento para xestionar directamente dende o Concello naquelas necesidades
máis urxentes aplicándonos os mesmos criterios que lle pedimos á Deputación. Por toda esta

representa á totalidade dos concellos da provincia, prevea no próximo orzamento para 2018 un plan
de investimentos que se sitúe no 25% do total do orzamento, segundo criterios previos e obxectivos.
Segundo acordo, que os recursos públicos financiados coa contribución de todas e todos se repartan
de xeito eficaz e obxectivo tamén en Barbadás, na procura de cubrir os servizos básicos da
veciñanza. E terceiro, isto xa para, non ten, a Deputación non o pode cumprir nin nós, pero é instar
aos Grupos, porque é o que pensamos, instar aos Grupos con representación no Congreso dos
Deputados que son os que teñen a capacidade para reformar a Constitución, segundo a lei vixente

ACTA DO PLENO

segundo proceda: Primeiro, instar á Deputación de Ourense, que segundo a lexislación vixente
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exposición, traemos esta moción para o seu debate no Pleno e a adopción dos seguintes acordos

hoxe en España, que é a Constitución, promover unha reforma constitucional para suprimir as
que levaría unha reorganización destes últimos adaptándose á nova realidade. Nada máis.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, me dás a palabra?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Artigo 100.2 de ROFEL, Regulamento de Organización e
Funcionamento das Entidades Locais. No caso de votacións con resultado de empate se efectuará
unha nova votación e si persistira o empate decidirá o voto de calidade do Presidente, neste caso é o
Alcalde. É correcta a votación anterior.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Repetímola?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non fai falta.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é dicir a segunda determinou o rexeitamento.
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Deputacións Provinciais repartindo a súa estrutura e as súas funcións entre a Xunta e os Concellos o

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra: Non. Estando eu aquí non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, pero non, si se fixeron
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non recordo. Eu non me lembro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si se fixeron, ou ao mellor
O Sr. Padrón toma a palabra: O voto do Alcalde si
A Sra. Secretaria toma a palabra: Alguén vai cambiar o voto. Ao mellor o que se puido facer é,
alguén vai cambiar o voto? Non, entón voto de calidade do Alcalde. Iso si, pero como aquí houbo
un receso procedeuse novamente á votación. Agora, isto é así.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O que si queda claro

Pola duración dos Plenos
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, creo que agora mesmo xa nos queda claro para sucesivos. Se
houbera erros anteriores agora queda claro, se é que os houbo, que non o sei. Non podo dar fe diso.
Queda claro que o sistema de votación é este que acaba de lernos a señora Secretaria.
A Sra. Morenza toma a palabra: Entón non sería necesario un receso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, faría falta un receso, non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Tu imaxínate, se alguén manifesta no momento, alguén

ACTA DO PLENO

un número pequeno se pode dicir, alguén vai cambiar o voto? Senón, voto de calidade do Alcalde.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, non estamos no Congreso dos Deputados, como somos

vai cambiar o voto? E din, un momento que vamos a falalo, ou calquera cousa. Se podería facer un
Non é necesario volver a levantar a man. Pero si vos queda máis
O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que agora quedou definitivamente aclarado. Se hai empate
debe haber unha segunda votación e no caso de que siga habendo empate entón decide o voto de
calidade do Presidente-Alcalde neste caso. De decidir. Tería que decidir en función do voto que
expresei inicialmente. Evidentemente. Exactamente. Eu non o ía cambiar. Proseguimos que é o que
nos atinxe. Estábamos na quenda de palabra da Señora Fina Varelas en relación á moción de
Compromiso por Barbadás, sobre as Deputacións, sobre o gasto da Deputación.
A sra. Fina Varelas toma a palabra: Penso que volver a repetir o que xa dixemos antes é, non ten
moito sentido. Non vamos a estar aquí repetindo vinte mil veces as mesmas cousas. Volvo a dicir
que non sei porque o señor Padrón non quixo avirse cos outros partidos políticos a firmar, con
puntos e comas. Díxenlle que tiñamos que ser un pouco máis intelixentes e esquecer os puntos e
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receso dun minuto, e claro, se todo o mundo di non, pois voto de calidade do Alcalde, e xa está.

CONCELLO DE BARBADÁS
comas. E aquí o terceiro punto que el di, instar aos grupos con representación no Congreso dos
Deputados suprimir as Deputacións Provinciais. Oxalá se suprimiran pero isto, instar isto é papel
mollado, que non nos van a facer caso, porque non vamos a poder facer nada. Entón, loitemos polo
que podemos facer e polo menos protestar, que se nos escoite, que se escoite aos veciños de
Barbadás e a nós, en representación deles, e todos xuntos, porque, vólvolle dicir, se unha cousa ten
o PP é unión, e é o que os fai fortes. Con que nós non teñamos a intelixencia suficiente, se
pensamos igual, se pensamos igual, unirnos máis nos vai. E véxase exemplo o que pasou nas
eleccións últimas xerais. Entón, unámonos e deixémonos de trapalladas e votemos todos para pedir
máis diñeiro para Barbadás porque sen diñeiro é moi difícil gobernar, e sen diñeiro é moi difícil

voceiro do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: A señora Fina Varelas explicoullo correctamente o señor Padrón
porque non firmara. A democracia deste Concello é cero. A transparencia deste Concello é cero. É
dicir, non lle deixaron nin cambiar unha coma, nin o que el quería poñer. Por iso non entrou. Díxoo
ben claro. El trae unha moción el só, con iso xa nos di moito ao Partido Popular, de que realmente
este Concello é transparencia cero. Non ten informados aos veciños. A ver, é volver a repetir. Miren
vostedes, traio aquí para dar e tomar do Concello. Vamos a ver, vostedes están pedindo á

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a voceira ou
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facer obras e dar servizos. Grazas.

Deputación que equipare os presupostos sobre os concellos. Que é o que creo que están pedindo.
Explicáronllo aos veciños? Eu creo que se aplican vostedes a súa política, aínda é como din
vostedes, como din vostedes que non é certo porque Ribadavia está gobernada por o PSOE e ten
diñeiro. Castrelo do Val, ten, gobernada polo PSOE e ten diñeiro. Ou sexa, deulle a Deputación
diñeiro.O Concello de Barbadás, que está facendo cos pobos? Para dous, os demais, vou empezar
por Loiro. Que cambiou en Loiro? Que cambiou en Bentraces? Que cambiou nunha serie de pobos
que realmente non fixeron absolutamente nada, nada. En que se gastaron o remanente que deixou o
Partido Popular? En asfaltar camiños. Infraestruturas novas? Temos unha piscina que dá vergoña.
Este ano, outra vez desconchada. Mire, sinceramente, ou sexa, é que é unha vergonza o que está
pasando neste Concello e que os veciños se rin de todos vostedes, porque din, meu Deus, isto que
é!. Sigo dicindo a piscina, con fotos, eh!, xa para que non digan que nós todo vamos por detrás. A
limpeza viaria, cero, deixa que desexar. Todo o que é a herba nos come. Melloramos neste último
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Que está facendo o goberno neste momento do Concello de Barbadás? Preguntáronllo?

CONCELLO DE BARBADÁS
mes, eu o bo tamén o digo, pero ata agora un auténtico desastre. Onde están os obreiros? Onde están
os obreiros? Sigo dicindo, mire, axuda a domicilio, aquí se prometeron unha serie de cousas, señor
Concelleiro de, señor Sarín, os fins de semana nada de nada, de momento. Ten ás traballadoras, ten
vostede ás traballadoras quentiñas, quentiñas, no bo sentido, eh! No bo sentido, contentas. Ata
recoñece vostede nun escrito do Partido Popular que fai servizos co seu coche pero que xa as avisa
de que non o poden seguir facendo, está por escrito, eh!. Non me poña esa cara que o puxo vostede
do seu puño e letra. Mire, é un auténtico desastre. Sigo dicindo a Concelleira que ten que levar a
Casa da Xuventude, non vai, vai ao final e lévao vostede. Grazas a Deus como dixen anteriormente
a técnico é unha marabilla e segue poñendo Casa da Xuventude. Casa da Cultura? Vou con vostede.

Conciliación. Nunca houbo un problema nesa escola de música e agora mesmo están todos
rebotados.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, Ánxela.
A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si, pero sabe o que fixo, Ánxela, sabe o que fixo o Partido
Popular, conciliar, conciliar, e os deixamos alineados. Alineados a palabra de que realmente estaban
todos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, orden, está na quenda de palabra a señora concelleira do

ACTA DO PLENO

cero. Teñen verdadeiros problemas hoxe. Sabe o que lle falta a este Grupo de Goberno?
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Escola de música? Un auténtico desastre. A asociación que tanto querían que funcionara? Cero,

Partido Popular.
Casa de Cultura, na Escola de Música, na Casa da Xuventude. En todas partes onde tocan vostedes.
E logo me dicía, por Deus que a Xunta a perda o Partido Popular. Por favor, que non pase. Que non
pase, que si o que está pasando en dous anos e medio neste Concello, todo o que collen vostedes o
destrúen, vale? o destrúen, meu deus por favor. Non se preocupen que nos imos a encargar durante
estes dous anos que quedan, que ao mellor lle queda menos, vamos nesta traxectoria no coche,
púñanse os cintos os que están gobernando, porque igual se lles soltan, e algún cae da cadeira, algún
cae da cadeira, entón o deixo aí, hoxe vou en coche. Hoxe vou en coche e que me gusta, veño
despois de mil quilómetros e me gusta o do coche.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Amárrense, amárrense os cintos porque o que está pasando neste
Concello non é normal e nuns meses verase. Grazas.
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A Sra. Vispo toma a palabra:Non nos gusta ouvir a verdade. Neste momento hai revolución na

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu vou falar da moción entre outras cousas porque isto é a
cerimonia da confusión, que é un arte no que a portavoz do Partido Popular é unha experta. Como
tamén o portavoz do Partido Popular na Deputación de Ourense. Ven aquí a terxiversar, a confundir,
a falar, vai dando pinceladas. Vai tocando un pau, outro, sen aseverar, sen demostrar, sen comprobar
absolutamente nada. Deixa todo en suspenso, fai ameazas veladas sen demostrar absolutamente
nada. En fin.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, por favor.
O Sr. Fírvida toma a palabra: En fin, faga vostede o que estea na súa man dentro da súa actuación

semana. Xa veremos, xa veremos. A moción, nós vamos votar a favor porque concorda no texto
expositivo coa moción que hoxe presentábamos ás outras tres formacións políticas. Hai detalles,
como o das cantidades, as cifras, pero como digo eu creo que non é unha moción de cifras, é unha
moción onde o que se tenta defender e o recolle moi ben vostede no punto dous, de facer un reparto
de xeito eficaz e obxectivo tamén no noso concello. O do 25% nós pensamos, que podía ser
debatido, porque non ten porque ser un 25%. A Deputación da Coruña adica máis do 43% a plans
provinciais. Si, señor Ramón. Adica máis do 43% a plans provinciais. Pero é unha porcentaxe que

ACTA DO PLENO

encubertas sobre o que nos vai suceder. Seica nos vamos estrelar aí nunha curva ao pasar este fin de
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política pero deixe de traer aquí insinuacións valeiras de contido. Deixe de traer aquí ameazas

vostede quixo poñer aí, vale, vamos a aceptala. Falaba a señora portavoz do Partido Popular, por
Popular que reciben diñeiro, polo tanto o Presidente da Deputación non é tan malo, eh! Non é malo!
Non é un cacique, senón que reparte algún diñeiro seica con algún concello do Partido Socialista.
Esta é a xustificación de fondo do Partido Popular para seguir mantendo o clientelismo na provincia
de Ourense. En fin, en fin. Este é o nivel argumentativo do Partido Popular. Concello de Barbadás,
en todo caso, dende que chegamos ao goberno intentamos repartir os fondos con criterios
obxectivos, por iso, por iso, as subvencións que damos son o 99% en concorrencia competitiva,
onde os veciños deixan de facer o que facían cando estaba vostede no goberno, que era vir aquí a
pedirlles a vostedes un favor e vostedes se tiñan a ben, si lles caía ben esa asociación de veciños, si
era da corda do Partido Popular lle daban 3.000 euros. Si eran próximos a vostedes lles daban 2.000
euros. Si eran xente que non tiña que ver co Partido Popular lles daban 1.000 euros. E si eran xente
que pensaban que podía ser próxima a outras formacións políticas lles daban 500 euros. Iso era o
50

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

Cod. Validación: 9EEW2G5T3ZHF25PMR97NGGYE5 | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 50 a 84

certo sobre o punto dous, sobre o reparto. Ah!, seica hai concellos do PSOE segundo o Partido

CONCELLO DE BARBADÁS
que facía o Partido Popular. O que fai agora o goberno é repartir en concorrencia competitiva, o que
significa que pasa de ser unha prebenda que dá un político a un dereito do cidadán. E iso é o que
nós pedimos tamén para os concellos desta provincia, que pase de ser unha prebenda, un favor que
nos fai a uns representantes políticos que vamos alí a pedir favores para pasar a ser un dereito dos
cidadáns. Por exemplo os cidadáns do Concello de Barbadás que vostede debería defender e non
está facéndose.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Primeiramente por responderlle a Democracia Ourensana. Dixo
vostede que non sabía e expliqueillo antes, para iso estamos aquí no Pleno. E logo fala de instar aos

O Sr. Padrón toma a palabra: Estou agora na miña quenda. Faga o favor. Vostede na moción que
presentaron antes, que firmaron, que firmou vostede é unha instancia tamén á Deputación
Provincial que non lle van facer nin caso. Ou sexa que si usa un argumento para unha cousa non o
use para outra, entende? E logo volve co sen diñeiro, que dicir que Barbadás non ten diñeiro.
Vólvolle repetir, si é por vostedes este Concello cando menos non tiña 700.000 euros para gastar
nos veciños, e esa é a realidade. Que a vostede non lle guste, ou naquel momento non o pensou,
pois é outra cousa, pero esa é a realidade. Entón, cando vostede reclama cuartos reclámellos á

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten Señora Fina, por favor.
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Grupos, vostede na moción, de instar ao Congreso dos Deputados, claro.

Deputación e tamén búsqueos noutros sitios. Búsqueos non, había a posibilidade de aumentar o
tido 700.000 euros menos para traballar para os veciños, e xa non falo máis diso. Teño que,
concordo ao cen por cen co que dixo agora o señor Fírvida. Señores do PP, antes trouxemos unha
moción, trouxeron unha moción os outros tres Grupos, nós traemos unha xustificada polos motivos
que antes dixen e vostedes en vez de defenderse e dicir que a Deputación é moi boa porque vostedes
gobernan, e reparte equitativamente cuartos e dá tanto diñeiro e todo, dedícanse a falar do que fai
mal o Grupo de Goberno, ou supostamente fai mal como nós tamén criticamos outras cousas. Pero
non, vostedes tiñan que defender á Deputación para iso a gobernan, e para iso a defenden no Estado
Español como un organismo primordial para a nosa organización, pero non a defenden. Entón
utilizan argumentos como dicindo que o de Ribadavia consegue cartos. Ou sexa, vostede mesma
está recoñecendo que a Deputación reparte cuartos segundo lle caia ben ao señor Baltar. Non sei, ou
sexa non se sabe cal é o baremo polo que se reparten os cuartos. Entón, eu, permítame a crítica pero
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orzamento, 700.000 euros e vostede votou en contra. Si nós houbéramos votado en contra houberan

CONCELLO DE BARBADÁS
vostede tería que defender aquí á Deputación e hoxe non a defendeu. E agora mesmo a exposición
que fixo o señor Fírvida está moi ben feita, moi ben feita. Polo tanto, e nós subscribimos esa
manifestación porque non se xustificaron vostedes para nada do gasto que empregan nin dixeron
que isto…Mire, señora Chelo, nin sequera contrarrestaron estes datos se son verdade ou non son
verdade. Nin sequera. Pero vostede na súa intervención non o dixo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra: Só se dedican, por iso fanlle un fraco favor, un fraco favor aos
veciños, dedícase a votar neste caso contra o Grupo de Goberno, que seguramente noutras mocións
farao, pero nesta que vai dirixida á Deputación vostede tería que defender ao Organismo provincial

ser máis, un pouco máis entón poñemos un 25. E nada máis, creo que está bastante claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Erre que erre, e erre que erre. O señor Padrón debe ter algún
problema con DO ou comigo. Deixe de repetirse que abúrreme tremendamente, o dos 700.000
euros. Mire, eu votei o que considerei oportuno, vostede vote o que lle dea a gaña. Estamos nunha
moción non recordando o que pasou fai un ano. Estamos nunha moción dicindo que nos fai falta
diñeiro para Barbadás da Deputación, que non ven. Que é o que vostede non entende? Eu vou

ACTA DO PLENO

poñemos un 25% porque, como o máximo que hai aquí en Galicia é o de Lugo, un 21,32, queremos
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diante das acusacións que lle estamos facendo o resto de partidos. Non? E os acordos, xa digo,

aprobar a súa moción porque ao final é pedir diñeiro que é do que se trata. Vostede cóllelle a alguén
ver. É que eu non entendo, vólvolle a repetir, non entendo como vostede non se puxo connosco.
Sabe por que? Porque a vostede gústalle dirixir. Eu non sei porque non se meteu a gobernar,
sinceramente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vostede pon un 25, mire, mire, mire, vostede pon un 25
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ela non interrompeu a súa intervención.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vostede pon un 25 porque é máis que un 23, porque o di vostede.
É máis, claro que é máis, pero a vostede alumeóuselle a bombilla dun 25, pois Coruña ten un 43
señor Padrón e se vostede non o cree pida datos. Eu pedinos, si señor Ramón Padrón. Eu teño dous
compañeiros de DO na Deputación e eu cando firmei isto, firmeino con consentimento do meu
partido e sabendo a que me atiña. Deixe de ser tan galiño e tan intelixente porque os demais
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así unha frecha, bin,bin, bin. Cóllelle manía a alguén e dálle que te pego. Cal é o seu problema? A

CONCELLO DE BARBADÁS
tampouco somos tan idiotas nin tan parvos. Entende? E xa cálese coa película dos 700.000 euros
porque xa e ben sabido. Que estamos aquí recordando? Que lle dixen antes na súa moción de antes?
Bum, bum, chantaxe e coacción. Si, señor Ramón, sempre está recordando a mesma película. Vaia
para adiante, non mire para atrás. Hoxe vamos de coches. Pois deixe de mirar para atrás e conduza
para adiante . E sexa consecuente vostede co que fai, que eu son oposición, que non son goberno.
Entérese dunha vez.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a voceira do
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Fina Varelas, señor padrón, estamos na oposición, métano na

sinceramente é que, mire, sigo dicindo que vir aquí a solicitar ou a pedir porque a señora Fina
Varelas o acaba de dicir, ás administracións, tanto á Deputación como á Xunta, hai que ter e facer os
deberes correctamente. Mire, pasoume o meu compañeiro Manuel, vouno ler porque nos rimos aquí
atrás, e ten toda a razón do mundo. Se a Deputación aplicara o criterio de concorrencia competitiva
como estaban explicando, a Barbadás sabe o que lle tocaría? Cero. Porque non fan os deberes. Mire,
voullo poñer así de claro. Isto é os seis concellos que non cumpriron nas súas contas. Por que non
lle explican aos veciños? Porque agora está dicindo vostede que hai que pedir diñeiro ás

ACTA DO PLENO

Goberno somos os que temos que a oposición fiscalizalos. Non o estamos, Partido Popular si, pero
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cabeza, métano na cabeza. E que estamos tirando uns contra outros cando realmente o Grupo de

administracións? Porque non fixeron correctamente os deberes e non vamos a poder utilizar o
todos os pobos. Vale? E o núcleo urbano de A Valenzá. Iso é a verdade. Despois, mire, señor
Padrón, señora Fina Varelas e o Grupo de Goberno, eu estou no Concello de Barbadás, son
Concelleira no Concello de Barbadás neste momento. Son as 10:25 da noite e defendo aos veciños
de Barbadás. Na Deputación defendo o que teña que defender da Deputación, pero me parece que
estas dúas mocións, así de claro e o digo persoalmente, porque falo en plural do Grupo Popular de
Barbadás, neste momento pensando na Deputación se defenderon nun Pleno extraordinario
perfectamente. E teño o argumentario e o sigo dicindo. Neste momento son Concelleira e señora
Fina Varelas, defendo os intereses de Barbadás e vámolo demostrar o Partido Popular, e llo estamos
demostrando fiscalizando todo o que están facendo mal. Ten que ver os informes que fixo
intervención e secretaría do que está pasando aquí dentro. E mire, soamente lle vou dicir unha
cousa. Viu o que dixo a Policía a unha persoa de prensa, cando lle chamou esta persoa de prensa e
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remanente. Vale? Iso é o que vai pasar en Barbadás. Que durante un ano vamos a estar a velas vir

CONCELLO DE BARBADÁS
lle preguntou o que estaba pasando. A seguridade dos veciños estaba a cero ese día, eh! E a ninguén
nos importou, soamente o que dixemos o Partido Popular. E vostede dixo, é a primeira vez que
pasa.
A Sra. Vispo toma a palabra: É así, eh! Pono aquí
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina
A Sra. Vispo toma a palabra: Que ía a pedir explicacións, vale? Pero que eu saiba a primeira vez
que pasa. Vamos a ver. Mire, señora Fina Varelas, con que pase unha vez e que houbese un
problema, eh!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor.

duns números. E mire, señor Padrón, hoxe á mañá paseima toda na Deputación e o pode corroborar
porque soamente con chamar, xa me viron entrar. E lle digo unha cousas os números a persoa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva tres minutos
A Sra. Vispo toma a palabra: Xa acabei. Vale, soamente lle contesto ao señor Padrón. Os
números que ten vostede están por unha persoa que controla un montón, e dou fe. Entende? Entón,
para min, chapeau. Agora, de todas maneiras o noso voto xa sabe cal vai ser. En contra. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Tres

ACTA DO PLENO

interesa ao Partido Popular, non neste momento, dúas mocións que levamos dúas horas discutindo
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A Sra. Vispo toma a palabra: Se non queremos entender e defender aos veciños que é o que nos

minutos. Despois ten un minuto.
non é baladís. O obxectivo é o seguinte: o Concello de Barbadás, polo tanto os seus veciños e
veciñas séntense moi discriminados cos cas reparticións dos fondos públicos de que dispón a
Deputación de Ourense, porque a Barbadás unicamente lle tocan cada ano 68.000 euros e si se
fixera un reparto xusto, transparente e equitativo, e atendendo a criterios obxectivos como os que
marca a FEGAMP, nos poderían tocar 380.000 euros, como lle tocan a moitos concellos da
provincia de Lugo, coa mesma poboación que Barbadás, ou máis de 700.000 euros como lles toca a
moitos concellos da provincia da Coruña, cunha poboación semellante á de Barbadás. Polo tanto,
ese é o motivo, porque estamos falando dunha cousa que si que nos afecta moi directamente. Se este
Concello dispuxera de máis cantidade de diñeiro da Deputación Provincial a través dos plans
provinciais, podería adicar máis diñeiro para atender as necesidades dos seus veciños. Pero mire, a
hipocrisía do Partido Popular non ten límite. Porque resulta que o Partido Popular na Deputación de
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O Sr. Fírvida e toma a palabra: O obxectivo de presentar estas mocións no Concello de Barbadás

CONCELLO DE BARBADÁS
Lugo, na que está na oposición, non goberna, presenta a seguinte moción: Moción relativa á
elaboración dun plan único de colaboración dos concellos da provincia de Lugo e a súa inclusión no
orzamento do ano 2017. A exposición de motivos di cousas como, hai que lembrar que durante os
anos os concellos se viron sometidos a sectarismo político partidista. Isto o di o Partido Popular en
Lugo. E despois argumente xustamente o mesmo que nós estamos argumentando na nosa moción.
Si, pídanlle vostedes esta moción que é do Partido Popular, os seus compañeiros de Lugo. Pídalle a
vostede a Elena Canda López que é a voceira do Grupo Provincial Popular na Deputación de Lugo,
e verá porque nós presentamos isto no Concello de Barbadás, para defender os intereses dos veciños
e das veciñas do Concello de Barbadás. E o que vostede está dicindo que si se aplicaran criterios

Deputación de Ourense. Non ten nin idea, ou eu creo que si que ten idea pero non quere admitilo.
Os criterios que marca a FEGAMP é, poboación, dispersión e avellentamento. O criterio que marca
a Deputación Provincial de Ourense é, caciquismo, caciquismo e caciquismo. Esa é a diferenza. Por
outro lado, o que vostede está falando de estabilidade orzamentaria, non ten que ver nada ca
execución do orzamento ordinario do exercicio. Non ten nada que ver. En Barbadás no ano 2017
non temos estabilidade orzamentaria porque no ano 2016 utilizamos remanente de tesourería e iso
ten que ir ao cómputo de gastos dos capítulos I a VI. Polo tanto non se cumpre estabilidade

ACTA DO PLENO

como se reparten os fondos públicos nas outras Deputacións de Ourense e como se fai na
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obxectivos a Barbadás non lle tocaría nada, isto demostra que vostede non ten absoluta idea de

orzamentaria. Iso non quere dicir que non teñamos as contas suficientemente saneadas ou o
tesourería, no ano 19 volveremos a incumprir estabilidade orzamentaria porque iso pasa a través
dunha modificación de crédito ao orzamento ordinario.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate xa. Agora si lle acabou o tempo. Señor Ramón, ten un
minuto. Non, pero vostede ten tamén un minuto igual que o Partido Popular. Rematou?
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, dicirlle á señora Consuelo Vispo que cando diga as miñas
palabras teña todo o que dixen, e que ía a pedir explicacións, por que non dixo iso. Dixen que me
parecía grave e que ía pedir explicacións. Señora Chelo non veña dicindo que o único que digo…Eu
entereime dende o minuto un porque me chamaron e non me chamou o goberno, e paréceme
suficientemente grave o que pasou. E si, pedín explicacións, no, no, por alusións.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, ten un minuto. Non está gravado.
A Sra. Varelas toma a palabra: Da igual Da igual que quede gravado que non quede gravado.
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orzamento estabilizada. Pregúnteo, pregúnteo vostede. E se o ano 2018 utilizamos o remanente de

CONCELLO DE BARBADÁS
Pídolle por favor que cando lea algo que eu digo que o lea todo, non só o cacho que a vostede lle
convén. Paréceme suficientemente grave o que pasou. Pedín explicacións e vounas pedir agora
outra vez. Non manipule! Lea todo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten que rematar. Señor Fírvida.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, vamos votar a favor da moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Quero intervir eu. Un minuto pero vostede dixo que renunciaba.
Ah! Vostede si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero dinlle a quenda de palabra e deulle a palabra á señora Fina.
Fale vostede.

A Sra. Vispo toma a palabra: Meu deus, que remate e el?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si
A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. A ver, neste caso. Palabras textuais señora Fina Varelas, pola
súa parte, Fina Varelas de Democracia Ourensana non dubidada en afirmar que creo que é a
primeira vez que pasaba algo así nun Concello. Ao mesmo tempo criticou a absoluta falta de
previsión do equipo de goberno municipal nese tema e anunciou que pediremos explicacións dese
tema. Para que quede vostede, quieta, quieta, para que vostede quede tranquila. Vale! porque o leo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois fale vostede.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Que teño dereito a rematar, que son o ponente da moción.

todo para que vexa que eu non vou en contra súa, vale? O que si estou dicindo, é que fiscalicen un
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, é a súa quenda de palabra. Non, ten que apagar
Chelo.
O Sr. Padrón toma a palabra:Digo que agora mesmo isto non tiña nada que ver co debate, pero ,
digo que nada máis. Señora Fina hai que mirar para diante, síntoo moito eu teño que rebaterlle
cousa que non, non cousas persoais súas,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina e señor Ramón, por favor. Está falando el.
O Sr. Padrón toma a palabra:Estou falando eu. Eu teño que rebaterlle cousas que vostede vota
aquí e cousas dos veciños. Non lle estou falando de nada de vostede. E nós, eu represento aquí ao
resto dos veciños e estou aquí por eles e defendo o que me din. Punto. Non o que a min me da a
gaña. E digo, hai que mirar para atrás, para ir cara adiante sempre hai que mirar para atrás. Mire,
unha cousa. Non, pero hai que saber o que pasou detrás para ir cara o futuro. Non ignoralo. Señora
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pouco máis que estamos na oposición. Grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
Chelo, se defende os interese de Barbadás ten que aprobar esta moción, o seu Grupo. Si fala aquí
que só está cos intereses de Barbadás ten que aprobar esta moción. Sacámoslle o punto 3, que di o
de suprimir as Deputacións que vostedes non están de acordo. Pero o resto ten que aprobalo, porque
incluso, incluso
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Padrón
O Sr. Padrón toma a palabra:Parece que está de acordo cos datos, ou sexa coas cantidades. Entón,
mire
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pedir un 25% que defende solo

O Sr. Padrón toma a palabra: Xa dixeron que non o aceptaban.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa dixeron que non.
O Sr. Padrón toma a palabra: Refírome digo que si queren, si queren, si queren votalo pódenmo
dicir, retire o punto. Retirámosllo, ese o terceiro. Pero si di vostede que defende os interese de
Barbadás exclusivamente aquí, non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten que rematar, Ramón ten que rematar.
O Sr. Padrón toma a palabra: Non pode votar en contra desta moción. Rematei.

ACTA DO PLENO

Chelo.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Limítese a súa moción, se lle quere retirar o punto ou non, a señora

O Sr. Alcalde toma a palabra: vamos a ver. As veces hai que botar o retrovisor, hai que mirar polo
veciños e veciñas de Barbadás tamén o saben. Tamén o saben. Vou reiterar novamente o tema da
factura. Vostede falta a verdade porque todos os veciños e veciñas deste concello tiñan acceso a
falar coa Policía local, Protección civil e co Concello. O que non se podía facer era chamadas do
Concello a fóra. Así de claro. Vostede dixo iso, señora Chelo, que estaban bloqueados. Non é certo.
Non é certo. Dito iso, vou repetir por segunda vez, que foi unha cuestión de que a señora
Interventora cambiou o seu criterio, porque se está facendo exactamente o mesmo que se estaba
facendo cando vostedes gobernaban. E vostedes aquí hai tres persoas que estaban no Grupo de
Goberno anterior e sábeno perfectamente. Agora non o queren ver así. Pero digo máis, a súa
demagoxia raia no cinismo. Raia no cinismo, porque este Concello o ano pasado si que fixo uso do
remanente de tesourería. Fixo uso do remanente de tesourería, e gastou practicamente 700.000 euros
en atender ás necesidades dos veciños e veciñas deste Concello. E vostedes, eu algún día, algún día
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retrovisor para saber de onde vimos, para saber de onde vimos. E nós sabemos de onde vimos e os
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dirémolo exporemos ao criterio, á valoración dos veciños e veciñas cales eran os proxectos que
vostedes tiñan previstos co remanente e os proxectos que se fixeron con este goberno. Hai unha
gran diferenza e desde logo os criterios de igualdade e de equilibrio territorial non teñen nada que
ver co que dicían vostedes. Votos a favor da moción de Compromiso por Barbadás?
A Sra. Secretaria toma a palabra. Todos menos o Partido Popular
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra. Partido Popular.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PP o seguinte acordo: Moción

Ourense, que segundo a lexislación vixente representa á totalidade dos concellos da provincia,
prevea no próximo orzamento para o 2018 un plan de investimentos que se sitúe no 25% do
total do orzamento segundo criterios previos e obxectivos. 2- Que os recursos públicos,
financiados coa contribución de todas e todos, se repartan de xeito eficaz e obxectivo, tamén
en Barbadás, na percura de cubrir os servizos básicos da veciñanza. 3- Instar aos grupos con
representación no Congreso dos Deputados a promover unha reforma constitucional para
suprimir as Deputacións provinciais repartindo a súa estrutura e as súas funcións entre a
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outorga a este Concello e aso demais da Provincia de Ourense: 1-Instar á Deputación de
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do Grupo Mixto sobre o inxusto reparto que realiza a Deputación de Ourense nas axudas que

Xunta e os Concellos ( o que conlevaría unha reorganización destes últimos adaptándoos á

8. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE A REUBICACIÓN DE
VARIOS PUNTOS DE LUZ NA AVENIDA DE CELANOVA E A INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE SEGURIDADE
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto que é unha moción do Partido Popular
de Barbadás sobre a reubicación de varios puntos de luz na Avenida de Celanova e a instalación de
mobiliario de seguridade. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. O treito da vía da Avenida de
Celanova en A Valenzá que discorre entre a rotonda da familia e o cruce coa rúa do Viso, representa
un dos puntos neurálxicos de tránsito tanto rodado coma peonil. É unha zona que aglutina gran
cantidade de comercios, establecementos hostaleiros e incluso unha grande parte de superficie
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nova realidade).

CONCELLO DE BARBADÁS
adicada a hipermercado. Existen catro puntos de luz que se atopan en sentido lineal no medio da
beirarrúa esquerda, dirección Ourense, concretamente entre os números 33 e 41. Percíbese que no
seu momento estes puntos estaban situados na marxe da beirarrúa coa calzada e cunha ampliación
da parte adicada aos peóns fixo que quedaran na situación actual. Esta representa na actualidade un
obstáculo para peóns que se agrava cando estes teñen un impedimento físico que os limita á hora de
transitar pola rúa. Temos que pensar que neste treito, a parte adicada a terrazas, veladores, árbores,
bancos e demais mobiliario comercial fan que se reduza o espazo ao tránsito peonil. Do mesmo
xeito, a luminaria destas farolas case toca nas fiestras das vivendas da primeira planta dos edificios
da zona o cal leva unha ampla contaminación lumínica para os seu veciños e un aumento de

recentemente ubicada parada do bus. Nas horas de pouca luz dificúltase a utilización do transporte
para os seus usuarios. Cunha nova ubicación destes puntos de luz co seu desprazamento ao carón da
calzada, como se atopan o resto a Avenida de Celanova quedarían resoltos estes problemas sen que
elo restara visibilidade ao resto de peóns que transitan pola zona. Outra das medidas necesarias
neste treito é a instalación de varandas nas esquinas da intersección da Avenida de Celanova coas
rúas do Viso, Picoto e Areal. E quero facer aquí un inciso, reseñando que xa por dúas veces
trouxemos esta medida de seguridade, despois de todos os problemas que houbo na zona, por medio

ACTA DO PLENO

outra banda, precísase iluminación para os pasos de peóns que están cara os números 37 e 39, e na
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insectos nas tempadas de máis calos que os fan ficar coas fiestras pechadas durante a noite. Por

dunha moción na que se tocaba o tema da seguridade viaria e outra a través de rogos, pero de
espazo para elo, estacionan nestas esquinas por riba das beirarrúas, levantando as lousas en
interferindo a correcta circulación dos vehículos e o tránsito das persoas. Por outra banda, moitos
peóns deciden imprudentemente cruzar por estes lugares e fóra dos pasos habilitados para elo. De
todo isto, poden dar fe os axentes da policía local que son quen se enfrontan a diario con este tipo
de situacións. Con esta medida, obrigaríamos aos peóns a cruzar de xeito correcto polos pasos
sinalados e aos vehículos a estacionar no seu espazo sen interferir cos viandantes. Por elo
presentamos para o seu debate e aprobación neste Pleno os seguintes acordos: Reubicación dos
catro puntos de luz situados na beirarrúa da Avenida de Celanova de A Valenzá, entre os números 33
e 41. Propoñemos que se despracen a onde rematan as beirarrúas respectando deste xeito a
conformación actual do alumeado do resto da avenida. E segundo, instalar varandas metálicas nas
esquinas da intersección da Avda. De Celanova coa Rúa do Viso, zona Mercadona, e as rúas Picouto
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momento non fixemos nada. Moitos vehículos particulares e incluso de reparto aínda tendo o seu

CONCELLO DE BARBADÁS
e Areal, zona rotonda da Familia. Temos unha emenda que presenta o Grupo Mixto, Compromiso
por Barbadás, e que á vista do que eles expoñen estamos de acordo e si que a vamos incluír.
Soamente quedaría un problema que se nos ocorre. Se estes puntos de luz, soamente estes catro, os
desprazamos agora e soamente cambiamos estes catro puntos de luz, pódese dar o caso de que
moita xente e todos somos veciños en igualdade de trato, se podan queixar, incluso comercios e
establecementos hostaleiros. Dicir, oe, sempre todo nos ven para o mesmo treito da Avenida de
Celanova. Entón, si que o respectamos pero si que o debería ter en conta o goberno. Polo demais se
nesta emenda que vostedes presentan teñen en conta tamén o que lles acabo de expor das medidas
de seguridade, varandas, nesas esquinas, aceptámola sen ningún problema. Moitas grazas.

totalmente de acordo coa moción. O tema das varandas como mencionou agora de último e nada,
simplemente foi modificar un pouco o acordo porque pensamos que, a ver, o que fala dese treito que
se poden queixar outros veciños, pero é que neste momento cadra que esas farolas onde están, que
quedaron mal ubicadas é nese treito, que lle vamos facer. Pero para unha maior xestión dende o
Concello foi porque lle presentamos esta emenda ao punto 1, porque mellor ca reubicar eses puntos
de luz na beira, como aquí xa falamos do tema da seguridade e falamos dos problemas que hai
lumínicos, esas farolas xa á vista de todos están que non cumpren a función de dar bastante luz á

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, como xa expuxemos na Comisión informativa, estamos
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra Ramón. Exactamente.

estrada e máis aos peóns. Polo tanto, e unha vez que se se vai a facer unha actuación de cambiar
poñemos no punto 3, proceder con progresividade a cambiar o resto das farolas actuais por este
modelo. Sobre todo nas beirarrúas máis anchas. Entón que agora se faga cuanto antes ese cambio,
polos problemas que ocasiona agora mesmo o alumeado que hai, e como explicou aquí o Partido
Popular na moción, e logo, que se vaia a un modelo de ir facendo cambios primeiramente
empezando polas zonas onde son as beirarrúas anchas e a continuación por onde son máis estreitas.
Si se pode pedir algún tipo de subvención ou iso xa son cousas que o goberno terá que dispoñer
para que algún día toda a Avenida de Celanova dispoña dun alumeado novo onde a estrada estea
perfectamente iluminada e os peóns tamén teñan o seu propio, o seu propio alumeado. E desta
maneira mellorar o que é a seguridade en A Valenzá. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. O tema das varandas estamos completamente de
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esas farolas pois que se empece por aí a facer o cambiado do alumeado de A Valenzá e que como

CONCELLO DE BARBADÁS
acordo. Penso que é unha forma de evitar que os coches aparquen encima das beirarrúas e evitar
accidentes. En canto ao tema das farolas, fun a ver e é certo que as farolas están practicamente
debaixo dos edificios, pouco menos, pegadísimas. Pero eu penso que o problema que temos aquí en
A Valenzá, estamos falando de A Valenzá, das farolas, non só son estas catro farolas. Estiven pois,
mirando, mirando e recorrendo A Valenzá e as farolas que temos, unha están pegadas ás árbores. As
árbores aínda que se poden non sabemos o crecemento que vaian ter cada ano. Entón hai moitas
farolas que realmente son adorno, non alumean porque a luz as árbores cómenlla. Outras, hai varias
farolas rotas por non dicir outras tantas ou moitísimas sucias, con telas de araña, mosquitos, etc. E o
problema que lle vexo é que o cristal que teñen as farolas non pasa suficiente luz. Esas farolas ao

pensamos que non é só cambiar estas catro farolas, é cambiar as farolas de toda A Valenzá, porque a
xente do principio de A Valenzá, recórdolle ao señor Manuel tamén se queixan de falta de luz.
Entón cando fagamos unha moción é mellor facela completa. Voulle dicir unha cousa, señor
Manuel, a moción que vostede fixo ten razón, pero pode dar lugar a suspicacias ou cousas raras,
porque mire, vostede vive aí, entón calquera pode dicir…. Espere, deixeme falar, déixeme falar.
Poden dicir, quere cambiar esas farolas porque vive aí. Entón o mellor que se pode facer é propoñer
cambiar todas as farolas de A Valenzá porque realmente alumean mal, señor Manuel. Non temos luz

ACTA DO PLENO

viñan os cuartiños da Deputación para meternos nestas cousas, porque aquí gástase diñeiro. E nós

Número: 2017-0004 Data: 08/11/2017

meu entender, son para un xardín, son ornamentais, non son farolas funcionais. Entón que ven nos

suficiente, é ao que eu me refiro. Tómemo como queira, eu non llo digo como ofensa nin por
vostedes saben que o alumeado en A Valenzá é nefasto e aínda encima non sei a quen se lle ocorreu,
a quen se lle ocorreu porque non sei a quen se lle ocorreu poñer árbore, farola, árbore, farola.
Porque os árbores crecen, e non se sabe se van crecer 10 centímetros ou 40 centímetros. Entón a
luz comémola toda. Temos o problema en toda A Valenzá. Entón, penso que lle podían engadir a súa
moción se vostedes queren o cambio de todas as farolas de A Valenzá, mirando presuposto. Pois nós
subscribimos o mesmo que puxo el, o cambio, pero o cambio total, non agora poñemos catro
aquí,como vostede di queda fatal. Aquí catro e o resto doutra forma, non. O cambio ten que ser para
todos os veciños, non aí diante da súa caso ou doutros veciños como vostede din que viven e doutro
lado outras. Fagan as cousas ben. Faga o cambio e cambios para todos. Grazas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Pois ben, este goberno ten os criterios moi claros
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malmeter, nin moito menos. Simplemente, que a moción puido ser un pouco máis ampla, porque

CONCELLO DE BARBADÁS
á hora de tomar decisións sobre actuacións na iluminación pública, reubicacións e eliminación de
barreiras, que son a accesibilidade e a seguridade. E a accesibilidade e a seguridade foron os
criterios que seguiron, que seguimos cando suprimimos unha barreira arquitectónica real creada
polo anterior goberno que había onde o estanco. Non se podía pasar nin con un carriño nin con unha
cadeira de rodas e case non collía unha persoa. Iso si que é actuar. Actuar polas persoas, por todas as
persoas. Ben, vostedes tiveron a oportunidade e non o fixeron. Tamén reubicamos e seguimos
traballando, reubicamos a farola que hai preto da rúa Guerreira, que tamén impedía pasar ás
persoas. Tamén ampliamos unha beirarrúa nesa zona que impedía que as persoas, as persoas ían
voando, un cahco na calle e un cacho na aceira. Entón non nos dean leccións a nós nin de

de urxencia. Tamén, temos que dicir que non só son veciños de primeira categoría os que viven na
Avenida de Celanova senón que hai que pensar tamén nos veciños das calles adxacentes como
poden ser a Tomás Rodríguez Punxín, rúa da Presa ou rúa Canella onde xa colocamos iluminacións
novas. Esas son actuacións que nós xa comezamos a executar hai anos. Vostedes non. Vostedes
agora céntranse nese cacho, que vale, é moi comercial, é moi neurálxico pero non é o único e viven
catrocentos veciños pero nós estamos gobernando para moitos veciños. En A Valenzá viven ao
mellor 6.000, 7.000, 8.000 veciños, gobernamos para todos. Efectivamente esta é unha proposta

ACTA DO PLENO

no medio das beirarrúas e temos que tomar decisións claras e adoptalas e actuar cando por cuestións
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seguridade nin de intensidade lumínica nin de nada, porque foron vostedes os que colocaron farolas

construtiva. Si, unha proposta como calquera outra. Nós xa temos pensado, temos presentado
Entón, evidentemente eses proxectos á Xunta de Galicia pois non caen ben, non queren darlle
diñeiro a Barbadás entón subvención tras subvención van rexeitando. Subvención tras subvención.
Subvención tras subvención. Cando vostedes instalaron as farolas fernandinas hai anos, que penso
que ao mellor hai trece anos máis ou menos, vostedes foron en contra de criterios técnicos que lle
dicían que esas farolas eran fráxiles. Eran fráxiles, eran facilmente rompibles como así ocorre e
tamén se lles dixo que era adecuado instalalos nas fachadas dos edificios e non na rúa. Que
iluminaban mellor cara a calle e cara a propia beirarrúa. Vostedes sempre en contra de criterios
técnicos, pensando no bonito que quedaban as farolas fernandinas. E outra cuestión sobre a que
vostedes non tiveron en conta e agora presentan esta moción intentando darnos leccións, é que
cando vostedes, un vehículo, ou calquera outro tipo de incidente rompía estas fráxiles farolas,
vostedes colocaban cinceiros e colocaban papeleras. Chegaron incluso a nun paso de peóns, o das
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proxectos para mellorar a iluminación da avenida de Celanova e cambiar a iluminación actual a led.

CONCELLO DE BARBADÁS
oficinas municipais, a unha farola que non se identificou ao que produciu o dano colocaron un
palistroque que lle chamamos nós e unha das primeiras decisións que tomou o Alcalde ao chegar, é
dicir, que fai un palistroque no medio da beirarrúa, non é que non sabemos o que había. Un
palistroque nun paso de peóns e nós agora colocamos unha farola led encima dun paso de peóns. E
saben ben a que paso de peóns nos estamos referindo e saben ben quen tomou a decisión de non
repoñer esa farola. A igual que tamén na zona do viaduto se repuxeron farolas que vostedes non
quixeron repoñer. E tamén na zona 17 de maio puxeron papeleiras en farolas que vostedes non
quixeron repoñer. Non quixeron gastar diñeiro público. Nós estamos dispostos a mellorar, pero
vostedes tamén tiveron outra oportunidade, cambiar este tramo do que hoxe falan aquí cando

puideron cambiar as farolas, porque cambiar unha farola de sitio é sinxelo só é movela. Xa unha vez
que remodelas a beirarrúa só tes que cambiar a farola. Non nos dean leccións, por favor. E respecto
ás varandas para instalar nas esquinas, evidentemente si é unha boa idea, pero terémolo que ter
dispoñibilidades económicas. Si tivéramos os 500.000 euros que nos corresponderían que si se
seguiran os criterios obxectivos nos corresponderían da Deputación, poderíamos optar a ese tipo de
axudas, para colocar unhas varandas que non son tan baratas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra o señor Manuel. Está apagado o micro.

ACTA DO PLENO

da familia e se ampliou ese cacho de beirarrúa para o que agora piden farolas novas, vostedes
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fixeron a remodelación das beirarrúas. Vostedes mesmos o recoñecen. Cando se construíu a glorieta

O Sr. Fernández toma a palabra: Vou ir por partes e contestando dun lado e doutro. Señora Fina,
Grupo do Partido Popular aquí, é baixo peticións de grande cantidade número de veciños e veciñas,
e nunca a modo particular. Simplemente por aclarar. Señora Victoria Morenza, a ver, non hai maior
erro nunha persoa, que non recoñecer os seus erros. Si, eu polo menos me dou conta de que ao
mellor naquel momento esas farolas non eran as máis axeitadas. Recoñezo perfectamente un erro.
Tamén lle digo, si co paso do tempo se houberan posto outras, hoxe sería necesario cambialas. Di
vostede criterios técnicos que dicían de poñelas nas fachadas. Pregunte en todos os concellos da
provincia a cantidade de reclamacións por os problemas lumínicos e de saúde que provocan todos
os brazos de luz colocados nas fachadas dos edificios. Pregúnteo. Despois claro, fala que de
dispoñibilidades económicas o impiden, de que igualdade de trato para todos os veciños, que velan
por todos. Mire, o treito da Avenida de Celanova, desde Golfiños ata o centro de saúde, ten unha
forma de iluminación, funcionan todas as bombillas a tódalas horas de escuridade. Do centro de
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nós, entendo un pouco o que quería explicar, pero dese conta, cando traemos mocións polo menos o

CONCELLO DE BARBADÁS
saúde cara o inicio de A Valenzá dirección Ourense, unha única bombilla na marxe esquerda. E
despois, como están as farolas? Si, limpáronse cristais, pintáronse, no treito máis céntrico,
precisamente deste que lle estou a falar. Dígolle desde o Golfiños ata onde remata a saída de A
Valenza cara o colexio Ruxidoiro e mire a cantidade de óxido e de merda que teñen os cristais das
farolas. Despois fala diso, dispoñibilidades económicas. Pomos pegas a modificar, a pór varandas,
que claro que son moi caras. Despois de pintarlle pasos de peóns a xabarís agora témoslle que
iluminar o camiño catorce puntos de luz na posta Bregueira. Dígame vostede canta xente utiliza a
pista Bregueira e que pasa ca temporada de xabarís a poboación de xabarís aumentou neste ano,
entón aparte de poñerlle pasos de peóns temos que iluminarlle por onde van. Dende logo, dende

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Rapidamente para non entrar noutras discusións e cinguíndonos á
moción. É evidente que se necesita unha mellora do alumeado de A Valenzá, xa que hai que
empezar por aquí, porque están as farolas nun sitio inadecuado e logo tamén desde que se puxo
unha parada de autobús nova alí, é necesario iluminación nova. E polo tanto, poñer o acento en non
repetir os erros do pasado, que hai que dicilo, que algúns dixémolo xa cando se puxeron esas
farolas, que era totalmente un erro, porque non eran unhas farolas que ían cumprir a súa misión.

ACTA DO PLENO

gobernar para os veciños e para as veciñas de Barbadás. Moitas grazas.
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logo, o que lle digo é iso. Unha persoa, vostede, que non asume os seus erros, xamais poderá

Moi bonitas, para outro sitio serían idóneas pero non para unha nacional, non esquezamos que a
necesitan un alumeado máis funcional co que se montou aí. Polo tanto, eu sen entrar en liortas de
discusións, o que si está claro é que temos un problema coa iluminación de A Valenzá que hai que ir
resolvendo. O goberno ten a obrigación, neste caso o Grupo de goberno que se encontra deste
Concello, ten a obrigación de solucionalo. Ten que empezar por algún sitio, o que se faga, que se
faga ben. E que sirva, e que sexa funcional para o cometido que ten que responder. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A señora Fina Varelas toma a palabra: Nada, volvo dicir o que dixen antes, que o que se precisa é
cambiar todo, todo, porque está mal. Penso que as cousas cando se fan hai que facelas para toda a
Avenida de Celanova, non nun punto si e noutro non. E mirar si podemos sacar o diñeiro dos
orzamentos, a ver onde se piden, como se fai, pero volvo a dicir, cando as cousas se fan hai que
facelas para todos, porque tamén esteticamente catro farolas aí modernas e o resto isabelinas ou
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avenida de Celanova é unha nacional pola que transitan un número de vehículos e de persoas que
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fernandinas ou como lle chamedes, é un pouco ridículo e queda mal e pode dar lugar a malas
interpretacións. Entón, antes de facer nada, aconséllovos que miredes o que supón o cambio total,
aconséllovos, claro, que miredes o que supón o cambio total, de onde se pode sacar o diñeiro,
porque esa é outra, ese é o problema que temos ou que tedes, son consciente. E cando se fagan as
cousas facelas ben. É certo que isto é algo herdado, nin é algo que fixestes vós, ven de atrás, claro,
ven de atrás, estas farolas, trece, catorce anos é goberno do PP. E non sei a quen se lle ocorreu,
sobre todo xa non me meto na estética, de isabelinas, fernandinas, chámalle X, métome
árbore-farola-árbpre-farola, non sei á persoa que se lle ocorreu iso, e á persoa que se lle ocorreu
poñer un cristal tan escuro. Entón, antes de facer nada sentádevos, mirade as cousas e facédeo con

Concelleira Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Herdanzas recibimos moitas, tódolos días, pero das que hai que
pagar moitos impostos, moitos peaxes. As herdanzas do Partido Popular son caras, sáennos caras. A
herdanza da parada de autobús, unha parada de autobús nunha glorieta. Unha aberración. Agora nós
cambiámola e agora piden a iluminación. Non se acordaron nin de a iluminación nin de cambiar a
parada nin nada, cando llo estaba pedindo a cidadanía a berros. Non, eles non, eles tiñan unha
parada de autobús nunha glorieta. Alí, tan pancha, a parada do autobús. Agora como ven que tivo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a señora
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cabeza e con xeito para todos os veciños.

éxito o cambio da parada de autobús que sigue os criterios de accesibilidade e de seguridade, entón
claro, como é unha calle adxacente pola que pasa pouca xente, claro, tamén lle molestará. Pero
vostedes a nós leccións de mantemento en iluminación e de actuacións en iluminación vannos dar
poucas, porque tiveron durante a Semana Santa de 2015 habilitada a Avenida de Celanova sen luz, a
Semana Santa. Non, no 15 que non estábamos gobernando nós aínda. Durante toda a Semana Santa,
a metade de A Valenzá, da Avenida de Celanova que tanto lles preocupa non tiña luz, pero... Tiveron
un cinceiro alí na esquina con rúa do Viso, esta esquina que tanto lle preocupa nesa esquiniña
tiveron meses unha farola rota, usada de cinceiro, e agora preocúpalles a esquina. Nós non se
preocupe que imos solucionalo. E na zona de Amieiros, vostedes sós, onde viven moitas persoas
400, 500, 600, tería que miralo, ao mellor viven 800 persoas. Na zona de Amieiros deron orde de
non repoñer farolas, as farolas que se fundiran aí se quedaban a escuras. Señores, leccións a nós?
Non, leccións a nós non.
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si moléstalle. Tamén molestará que poñamos luces led na rúa Bahamonde. Tamén lle molestará,

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou?. Ten vostede un minuto.
O Sr. Fernández toma a palabra:Ti poste como xuíz, parte, defensa, da igual. A ver Victoria,
segues insistindo no mesmo problema. Non recoñeces os erros, e ao non recoñecer os erros non
podes funcionar ben xamais. Polo menos como Concelleira da área que levas. Eu estouche
recoñecendo erros. Son o primeiro que si teño que recoñecer un erro o vou a recoñecer. Ti non
recoñeces os erros. Ese é o teu problema. Mira, invítote, ademais lévote eu no coche. Veste agora
comigo, si, nada sen sospeitas, veste agora comigo, ves agora comigo a Loiro, e lévote á rúa
Buleiro, e se non che da vergoña é que non es persoa. E telo aí, velo, levas dous anos facendo, sabes
o problema que hai de iluminación. Fas algo? Non. É mellor a pista Brigueira porque claro

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Rafael, por favor, por favor.
O Sr. Fernández toma a palabra: Catorce puntos de luz, led. As mellores condicións para que
pase quen? Xa lle dixen antes quen vai pasar. Esa é a forma de gobernar, hai que asumir os erros,
sexan persoas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, señor Manuel
O Sr. Fernández toma a palabra: E digan si, eses puntos ao mellor tiñan que ir noutro sitio, pois
claro que si. E levan dous anos que ven esas farolas aí.

ACTA DO PLENO

luz.
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metéuselle na cabeza ao señor Rafa e pómoslle o que dicíamos, pasos de peóns e catorce puntos de

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel , é a terceira vez que llo reitero.
palpablemente sexan vinteoito anos sexan dous. Vense perfectamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel Moitas grazas. Ten vostede un minuto se quere
intervir. Ai, non. Vamos a ver, a min gústame esta emenda, digo esta emenda, esta moción. Gústame
esta moción. Gústame esta moción por unha razón, porque emendan toda a súa labor desde polo
menos doce anos para atrás na súa xestión urbanística e de humanización dunha vila como é A
Valenzá. Porque foron vostedes os que colocaron as farolas aí, os que ampliaron as beirarrúas. Por
favor, eu non lle molestei. En non lle molestei. As colocaron aí e tiveron despois de habelas
colocado, trece anos para pensar se reubicalas ou non reubicalas. Ben. Nós vamos a votar a favor,
nós vamos a votar a favor desta moción, e intentarémolo facer ca maior rapidez posible, e ca maior
eficacia posible. Pero tamén lles vou a lembrar a vostedes, Victoria non o dixo, e eu sorprendeume
francamente que vostede non o dixera, que vostedes deixaron este Concello con moitos veciños e
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O Sr. Fernández toma a palabra: Remato. Insisto. Estes catro puntos de luz é que se ven

CONCELLO DE BARBADÁS
veciñas deste Concello, e aquí hai xente do rural e Concelleiros do rural, sen alumeado público que
tivemos que colocalo nós nestes dous anos que levamos de goberno. Zonas do rural que estaban
absolutamente sen ningún punto de luz e despois vostedes si queren pregúntenlle, en rogos e
preguntas que lugares son, que llos enumerará todos, todos. Todos e cada un. Pero niso si. Estou
intervindo eu. Estou intervindo eu, e a vostede non a molestei, é o que toca. É así. Iso é o que di o
regulamento, señora Chelo. Iso é o que di o regulamento. Polo tanto, non nos dea leccións
ningunha, como dixo a señora Victoria Morenza, porque vostedes deixaron sistematicamente
lugares deste concello apartados, e do rural sen alumeado, e tivemos que vir nós, por exemplo, para
alumear un túnel, un túnel negro, negro, negro, como é a estrada de Piñor que non tiña nin un só

polo tanto, polo tanto, foron vostedes. Pero de vez en cando hai que dicirlle á señora Chelo, a
vostede. Mire non estou debatendo con vostede. Estou pechando. E por favor teña un pouco de
respecto e de educación como tiven eu na súa intervención. Na súa intervención. Polo tanto tomen
nota do que lles estou dicindo e boten o retrovisor un pouquiño para atrás que nós tamén nos temos
que encargar de botalo para que veciños e veciñas saiban de onde vimos. Votos a favor desta
moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

ACTA DO PLENO

momento determinado que certas farolas de A Valenzá ou todas tiveran só unha luminaria acendida,
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foco de luz. Por poñerlles un exemplo. E dicirlles máis, foron vostedes os que decidiron nun

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
Avda. De Celanova e a instalación de mobiliario de seguridade: 1- Reubicación dos catro
puntos de luz actuais noutro lugar (pode ser o casco antigo dun pobo ou nalgún parque), onde
non sexa necesaria unha iluminación importante por volume de tráfico rodado e de peóns, é
dicir, para mellorar a seguridade viaria. 2- Colocación de farolas con dobre alumeado na
Avda. De Celanova entre os números 33 e 41 na marxe entre a estrada e a beirarrúa. 3Proceder con progresividade a cambiar o resto das farolas acutais por este modelo, sobre todo
nas beirarrúas máis anchas. 4- Instalar varandas metálicas nas esquinas da intersección da
Avda. De Celanova coa Rúa do Viso (zona Mercadona) e nas Rúas Picoto e Areal (zona
rotonda da Familia). “
9. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA QUE O NOSO CONCELLO
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“Moción do Partido Popular de Barbadás sobre a reubicación de varios puntos de luz na
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SE ADHIRA AO PROGRAMA DE COOPERACIÓN COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
SOBRE O CONTROL E A ERRADICACIÓN DO GAS RADON NAS INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás para que o noso Concello
se adhira ao programa de cooperación coa Deputación Provincial sobre o control e a erradicación do
gas radon nas instalacións municipais.
O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, a Organización Mundial da Saúde recoñece o radon coma
canceríxeno dende 1988 e dende 2009 recomendou reducir o seu nivel de exposición considerado
seguro. A provincia de Ourense pola súa posición xeográfica presenta un dos índices de

Compostela, é un gran referente a nivel nacional e europeo, segundo este estudo unha porcentaxe
importante dos concellos ourensáns, un de cada tres, presentan elevadas cantidades de
concentración de radon. Estes niveis representan un grave risco para a saúde polo efecto
carcinoxénico que a radiación ten a nivel pulmonar. Compre salientar que existe unha asociación,
estatisticamente significativa, entre a concentración de radon e o cancro de pulmón, mesmo a baixas
cantidades o que supón un risco importante para a saúde. No ano 2018 entrará en vigor a directiva
2013/59 Euroraton a cal obriga aos centros de traballo que estean en zonas de risco a realizar as

ACTA DO PLENO

estudo do Laboratorio de Radon de Galicia dependente da Universidade de Santiago de
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concentración de gas radon máis altos dos rexistrados na Comunidade galega. Segundo os sinala un

medicións oportunas para adoitar medidas que reduzan os riscos que poidan producir este gas.
condicións de traballo saudables, o Grupo municipal do Partido Popular de Barbadás propón ao
Grupo de Goberno que adoite unha serie de medidas co fin de mitigar no posible as consecuencias
de exposición prolongada ao radon nos seus espazos e sitios públicos dependentes do Concello de
Barbadás. O pasado mes de xuño a Deputación provincial de Ourense aprobou unha proposta a
petición do grupo do Partido Popular para a creación dun programa de cooperación cos concellos da
provincia interesados e que conten con menos de 20.000 habitantes. O fin deste programa é a
realización dun estudo en convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para control e
eliminación do gas radon nas instalacións municipais dos concellos adheridos. En virtude do
exposto proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro que o goberno municipal
adhira a Barbadás ao programa de cooperación da Deputación Provincial cos concellos de Ourense
interesados para o control e eliminación do gas radon nas instalacións municipais coa colaboración
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Seguindo estas recomendacións e nunha aproximación á futura directiva e para garantir unhas

CONCELLO DE BARBADÁS
da Universidade de Santiago de Compostela. E segundo, unha vez que o Concello teña información
sobre o estudo realizado e sobre as medidas de control e erradicación realice campañas de
información entre a poboación. O fin destas campañas será o de que os nosos veciños e veciñas
saiban como recoñecer os riscos aos que poidan estar expostos nos seus fogares e a forma de
reducilos ou erradicalos. Grazas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Manuel. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, estamos totalmente de acordo coa moción, e se a Deputación,
estamos falando de lóxica pura. A Deputación encarga un estudo, págao e agora quere que os
concellos se adhiran a el pois os 92 concellos da provincia se van a adherir porque non ten custe

do 5%, cando todos os concellos que nos rodean pasan do 10%. Isto tamén hai que collelo con
pinzas, depende onde fagan as medicións porque seguramente o Concello de Toén está en máis dun
10%. O Concello de San Cibrao está máis dun 10% e nós estamos en menos dun cinco. E
seguramente a zona de Piñor estará en máis dun dez porque isto refírese ao granito que é onde está
o uranio, ou sexa o radon está no uranio, e o uranio está no granito e está no subsolo. Polo tanto a
zona de Piñor, que é a zona de Mugares das canteiras, seguramente pasa do 10% e ao mellor a zona
de A Valenzá ou Barbadás pois é onde non hai niveles, eses niveis son menos do 5%. E seguramente

ACTA DO PLENO

Dicir que este estudo, Barbadás, é un dos poucos concellos da provincia que ten uns niveis menores
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ningún e aparte cada concello quererá saber a porcentaxe de gas radon que hai no seu concello.

Pontón, que xa tira para a zona de San Cibrao, seguramente coas canteiras que había aí que tamén
ese 10%. Por iso non collamos, non digamos como di aquí o estudo Barbadás ten menos dun cinco,
haberá zonas de Barbadás que teñan menos dun cinco e outras que superen o 10% como é case toda
a provincia de Ourense. Porque claro a súa composición granítica, así o di o estudo, é maior ca no
resto de Galicia, polo tanto que se faga, a Deputación que faga os estudos canto antes, que nos
informe aos concellos diso e logo despois que se alerte á cidadanía de como evitar un pouco a
exposición a esas radiacións que é pois cando se constrúe unha casa pois deixar ventilacións. A ver,
o gas radon pois sobre todo nas casas dos pobos que aínda teñen as bodegas de sábrego,
seguramente hai radiacións dese gas cara arriba, porque é un gas que sae da terra. Se non hai un
sitio por onde saia, se expulse, ese gas quédase nunha estancia durante tempo e é o que as
exposicións que poden ter as persoas a el. Dicir que é a segunda causa de mortalidade de cancro de
pulmón. Pero cando esas casas mesmo abrían as fiestras tódolos días para ventilar a casa, ese gas, se
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hai moita pedra na zona de Rante, seguramente tamén que as concentracións de gas radon superarán
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hai unha ventilación diaria e adecuada, ese gas sae polas fiestras. Pero a poboación debe estar
informada e debemos informar de todos estes aspectos. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, estamos completamente de acordo con esta moción e pouco
máis que dicir, que se a Deputación se ven a ben a facernos pagar as cousas e facela, non vamos a
dicir que non. Todo o que veña benvido sexa. E si que aos veciños, traballadores que teñen que estar
informados e todo o mundo sabe que, que o que produce este gas, produce cancro de pulmón. E hai
que evitar dentro das medidas que se poidan de protexer ás persoas e dándolle información
suficiente, porque hai moitísima xente que non lle chega esta información. A información que nos

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben, nós vamos a votar a favor desta moción como non pode ser
doutra maneira porque concordamos co expositivo e cos acordos, pero non deixa de ser curioso que
o Partido Popular nos critique que busquemos un financiamento xusto para o Concello de Barbadás,
xusta, en igualdade de condicións con outros concellos da provincia de Ourense, e sen embargo que
nos veñan a pedir agora ao Grupo de Goberno que nos adhiramos a un convenio, a un suposto
convenio, non sabemos si xa existe, coa Deputación Provincial de Ourense. Non deixade de ter a
súa gracia, en todo caso a Deputación Provincial de Ourense si é certo que existe este convenio o

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
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acaba de dar o señor Padrón, que é axeitada. Grazas.

que podía facer é remitirnos un comunicado dicindo, a Deputación Provincial de Ourense préstase
podería dedicarse a outras cousas e non a presentar mocións con este cariz. Coas que nos
concordamos, eh! vamos votalo a favor e vamos facer o que estea na nosa man, tanto é así que xa
está feito. Xa se fixo neste Concello. Por certo por traballadoras deste Concello, eh! Non por parte
de ningún político, por traballadoras deste Concello. O día 2 de xullo do ano 2017 inícianse
conversas dende o Centro Empresarial Transfronteirizo co laboratorio de radon de Galicia da
Universidade de Santiago, a fin de solicitar presuposto e dar así cumprimento á normativa que vai
entrar en vigor a principios do vindeiro ano 2018, froito da Directiva europea 13/59, e nestas
conversas nos solicitan documentación cartográfica dos edificios públicos onde se vai a medir o
radon. Esta documentación, planos e cartografía catastral se lles remite o día 15 de xullo de 2017
por correo certificado. O día 10 de xullo do ano 2017 dende o Laboratorio nos envían presuposto
especificación da colocación dos detectores de medición nos edificios públicos. Temos aquí o
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a este servizo, queren vostedes adherirse? E así o Grupo municipal do Partido Popular de Barbadás
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presuposto que suma 1.925,23 euros. Ese mesmo día se informa telefonicamente ao Laboratorio
que recentemente tivemos coñecemento da futura colaboración da Deputación de Ourense cos
concellos nesta materia, ao cal dende o Laboratorio nos responden que aínda non teñen asinado
ningún convenio coa Deputación de Ourense, e non teñen coñecemento de que a Deputación
iniciase con eles xestión de ningún tipo e nos piden que de onde sacamos tal información polo que
se lles envía correo cos enlaces. Enlaces do Faro de Vigo e enlaces en La Región onde a Deputación
publicita ao grande que vai establecer convenios coa Universidade para tratar o gas radon, que
como vostedes din é moi grave na provincia de Ourense. Supera con moito as medias en canto ao
permitido pola Unión Europea. Á vista desta información, desde o Concello decide paralizar as

Ourense e a Universidade, de, de, non sei, de Santiago que polo visto aínda non está asinado.
Acordo que a Deputación non nos remite oficialmente, polo tanto non temos coñecemento oficial de
que isto sexa así, que nos poidamos adherir a ningún tipo de convenio e nos veñen a vender un
acordo político para que nos sumemos a algo que de momento, de momento é pura fantasía.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel
O Sr. Fernández toma a palabra: Fantasía señor Fírvida non, existe o convenio coa Universidade
de Santiago. Outra cousa é o que vostede dixo o Laboratorio de gas radon de Galicia que é un
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É dicir, vostedes nos veñen aquí a vender un suposto acordo entre a Deputación Provincial de
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xestións mentres a Deputación non teña claro que tipo de colaboración vai establecer cos concellos.

centro privado. Estamos falando do convenio coa Universidade, non co laboratorio que é privado.
touro. Sempre andan aquelas figuras mitolóxicas que dicía Blanco Amor e entón despois andamos
tarde a todo. De todas maneiras vexo que están dispostos a entrar na adhesión que no seu momento,
insisto, lles vai a presentar a Deputación, porque lla vai presentar. A Deputación cando se acorda
unha cousa, nun principio faina. Non pasa como aquí que aprobamos mocións e despois non se fai
nada. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu un pouco para dicir algo sobre o gas radon, sobre o tema da
moción en concreto, e non entrar outra vez en liortas, se a Deputación fixo ou non fixo, a verdade é
que non quedou claro, si xa…O estudo está feito pola Universidade de Santiago, agora que a
Deputación estea adherida ou non estea adherida xa a este estudo e nos veña a nós a dicir si nos
adherimos ou non, pois xa non vou a entrar niso. Supoño que o fará canto antes mellor. Nese estudo
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Ollo, son dúas cousas totalmente distintas. Entón por que o facemos? Porque sempre os pilla o
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a Unión Europea di que o, que non se debe sobrepasar os 300 becquerels por m 3 chámase, iso, a
medición do gas radon. Barbadás como nas medicións da Universidade de Santiago sobrepasan nun
5%, xa dixemos que ao mellor nalgunhas zonas é o 10, os 200, eh! Os 200. Ao parecer quérese
baixar a esa medida dos 200 pero o que di a OMS, que o catalogou como elemento canceríxeno no
ano 2018 entrará en vigor unha normativa europea que pon o límite permitido nos 300 becquerels
por m3. E na lexislación laboral si se introducen as medicións de radon, pero só se realizan cando un
traballador ou un sindicato o denuncia. Polo tanto, aínda non estamos nuns niveis como di a
Universidade de Santiago, preocupantes, salvo que se baixe aos 200, que entón estaríamos
sobrepasando eses niveis. Pero vamos, isto é como o do colesterol que antes eran, non sei, creo que

eu penso que neste Concello xa se fixo algunha medición sobre o tema. O importante é informar á
cidadanía porque moita xente, eu son un deles que tampouco era coñecedor exactamente destas
cousas, pois é bo que o saiban porque é un gas que está debaixo de nós. Entón polo menos saber o
que temos debaixo. Tamén di que unha inspección, a propia Universidade di que unha inspección
dunha vivenda pode saír nuns 100 euros, e que se poden obter resultados con medicións ao longo de
tres meses. Iso é o que din.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra a señora Fina. O señor Tenente

ACTA DO PLENO

no peor dos casos estamos con máis dun 10% deses 200. Ou sexa nunca chegaríamos aos 300. Pero
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300, agora xa son 200. De momento son 300 e agora ao parecer baixamos a 200. Xa digo, Barbadás

Alcalde.
vivendas que se atopen en áreas de alta incidencia do gas radon poden dirixirse a este laboratorio, o
Laboratorio de Radon de Galicia para que lles manden dous detectores que deben colocar por un
período de tres meses na parte baixa e alta da vivenda, debendo aboar un custe de 96 euros por
vivenda. A realización deste tipo de probas cobre o obxectivo de incrementar a seguridade da
vivenda dos propietarios e aportar novos datos á estadística xeral. Isto é a nivel particular. A nivel
colectivo, isto que está facendo a Deputación Provincial de Ourense por exemplo, xa o fixo a
Consellería de Educación da Xunta de Galicia que firmou un convenio en colaboración co Colexio
de Arquitectos de Galicia para comprobar os niveis de radon nos colexios públicos da Comunidade.
Polo tanto xa se está facendo noutros lugares. E non nos puido pillar ningún touro cando estou
dicindo que desde o mes de xuño estase traballando sobre este tema e aínda non hai comunicación.
Vostede pode crer que a Deputación de Ourense firmou un convenio e está tratando de solucionar o
72
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O señor Fírvida toma a palabra: Nada, moi rápido. Dicir que actualmente os propietarios de

CONCELLO DE BARBADÁS
problema na provincia de Ourense, coa Universidade de Santiago, sen que se entere o Laboratorio
de Radon de Galicia da Universidade de Santiago? Ah, non ten nada que ver. Ou sexa o Laboratorio
de Radon de Galicia da Universidade de Santiago non ten nada que ver coa Universidade de
Santiago.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede que é o ponente da moción ten un minuto máis si así o
desexa.
O sr. Fernández toma a palabra: Si nada, para rematar indicar que non debemos caer no erro dos
datos, eh! De si aumentan ou varían. Todo o que sae da terra soe variar moitísimo, variar en moi
pouco tempo. En cuestión de meses varían. Soben os niveis. Paso o mesmo que co arsénico. O

penso que é un pouquiño máis polos estudos que ten realizados a Universidade de Santiago, pero
varían, varían inmediatamente. Estas variacións sempre soen ir cara arriba, nunca cara abaixo. Por
iso vos recalco moito que non debemos caer no erro de que unha posible medición hoxe nos dea uns
parámetros máis ou menos aceptables e dentro dun ano temos outros niveis. É algo que non
debemos deixar de man. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Toca votar. Votos a favor da moción?.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade

ACTA DO PLENO

outros, por iso non debemos caer no erro. Agora podemos estar nese 5% que eu dubido que sexa así,

Número: 2017-0004 Data: 08/11/2017

arsénico é un elemento que sae do solo, que se filtra á auga e hoxe dáche uns niveis e mañá dáche

O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
“Moción do Partido Popular de Barbadás para que o noso Concello se adhira ó programa de
cooperación da Deputación Provincial sobre control e a erradicación dos gas radon nas
instalacións municipais: Que o Goberno Municipal adhira a Barbadás ó programa de
cooperación da Deputación Provincial cos concellos de Ourense interesados, para o control e a
eliminación do Gas Radon nas instalacións municipais, en convenio coa Universidade de
Santiado de Compostela. 2- Unha vez que o Concello teña información sobre o estudo
realizado, e sobre as medidas de control e erradicación, realice campañas de información
entre a poboación. O fin destas campañas será o de que os nosos veciños e veciñas saiban
coma recoñecer os riscos ós que poidan estar expostos nos seus fogares e as formas de
reducilos ou erradicalos.”
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:

CONCELLO DE BARBADÁS
10- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o artigo
22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno queda
informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.
A Corporación queda enterada das mesmas.
11- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Primeira cuestión en rogos e preguntas de goberno a goberno non é
válido. Quererá facer outra cuestión.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, non, iso non é. iso non é así.
A Sra. González toma a palabra: Non lle interesa a resposta. Non lle interesa á resposta.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non é que non me interese a resposta pero si todos estamos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un momentiño, a ver que di a señora Secretaria sobre esta cuestión.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Se é no marxe do debate hai un minuto por alusións, se é agora é
unha cuestión diferente pois de rogar. Pode rogar pero non ten porque rogar ao Grupo de Goberno,
pode rogar a un grupo da oposición.

ACTA DO PLENO

para poder responder.
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A Sra. González toma a palabra: A ver, tiven alusións directas e esperei ata este mesmo momento

O Sr. Alcalde toma a palabra: Era de menor a maior a intervención por Grupos. Tócalle polo tanto ao
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero en relación aos rogos non son directamente, as
preguntas son para o Grupo de Goberno, pero ti podes rogar que no debate se manteña unha
compostura, non sei que, pero que retire o que dixo naquel momento, e ti podes contrarrogar e volver a
rogarlle.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non estou cambiando as normas, acabao de nomear a señora
Secretaria. Pois haberlle preguntado. Perdoe que lle interrompa. Acabo de preguntarlle á señora
Secretaria para ver si se podía facer ou non. No seu momento, no seu momento haber preguntado á
señora Interventora e Secretaria. Isto que é un rogo? É un rogo? Un rogo? Se é un rogo, respóndelle o
señor. Señor Ramón, está na súa quenda de palabra en canto a rogos
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, a rogos. Para o señor concelleiro de mobilidade, o autobús das
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señor Ramón.

CONCELLO DE BARBADÁS
10:45 que sobe a Piñor, antes subía a Piñor e baixaba, quéixanse os usuarios dese servizo. Antes subía a
Piñor e de volta baixaba por Parada, entón a xente que subía para riba ía ata Piñor e despois baixaba e
deixábaos en Parada. Algún chofer subía por Parada e deixábaos en Parada e despois ía por Piñor.
Pero agora xa se queixan de que ese autobús, claro, xa non vai ata Piñor solo, vai ata Toén, entón que
lle dixeron que ou se baixan alí no cruce de abaixo, coa estrada de Piñor ou senón que teñen que ir ata
Toén no autobús e despois volver para abaixo. Claro, iso é unha incomodidade grandísima. Entón,
míreno, míreno e nada máis. E logo o dos, iso, chamoume unha usuaria do servizo ese. E logo o das
17:00 horas, que baixa de Piñor, ou de Toén, iso xa non estou moi seguro, pois non baixa por Parada,
baixa directamente polo hospital e que debería baixar por Parada. E logo, máis rogos.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu solo é o que me fixeron chegar, eh!

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí é un rogo.
O Sr. Padrón toma a palabra: Fixéronme chegar.
O Sr. Fírivda toma a palabra: Pero tardo dez segundos, solo.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu foi o que me fixeron chegar, eu non o comprobei.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se a cada rogo contestamos.
O Sr. Padrón toma a palabra: Fixéronmo chegar, claro. Fixéronmo chegar hoxe.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O rogo é rogo.

Número: 2017-0004 Data: 08/11/2017

O Sr. Fírvida toma a palabra: Podo contestar moi rápido si me permiten.

O Sr. Padrón toma a palabra: Creo que quedou claro, iso foi tal como mo fixeron chegar.
Concello de Barbadás
O Sr. Padrón toma a palabra: Ah, de acordo.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vou recoller todas as suxestións, vou negociar coas empresas
concesionarias dunha concesión da Xunta de Galicia.
O Sr. Padrón toma a palabra: A persoa esa parece que o falaron co de autobús.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vamos intentar negociar o cambios da concesión da Xunta.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero non é algo normal que se a xente usaba esa subida dese autobús.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero si, Ramón, pero está así a concesión.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu poño de manifesto o problema que hai sobre a mesa, nada máis.
O Sr. Fírvida toma a palabra: A Ben, grazas, vale.
O Sr. Padrón toma a palabra: E logo, en Parada, onde se fixo a obra nova da praza, hai un problema
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O Sr. Fírvida toma a palabra: A semana que ven facemos asembleas en todas as parroquias do

CONCELLO DE BARBADÁS
co desaugadoiro e cunha arqueta que está solta e que hai que solucionar canto antes, porque agora ven
a época de chuvias, ademais. E logo, o señor Concelleiro de Sanidade, isto é unha cousa que non ten
maior importancia, pero cando se chama para pedir cita ao médico que era o que estaba antes en
Barbadás, que agora xa está, xa fai toda a mañá alí en A Valenzá, a resposta telefónica gravada ou
automática, non sei como funciona iso, segue preguntando si é para Barbadás ou para A Valenza, entón
non sei, que se poña en contacto cos responsables do Sergas para que deixen de dicirlle, porque
Barbadás xa non existe como tal, que sexa solo e que digan A Valenzá, que non diga A Valenza. Iso, é o
que pasaba ata a semana pasada, agora xa non sei, non sei si é unha persoa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten que abreviar, porque se non.

A Sra. Varelas toma a palabra: As explicacións da factura impagada do problema que houbo, ía pedir
explicacións pero no Pleno xa se deron e non vamos a repetir. Despois xa teño moitas queixas veciñais
en tema das piscinas. Volven a estar soltando pintura e a xente hai un descontento xeneralizado. A ver
que pasa con iso. O ano pasado encargouse unha obra e volvemos estar case co mesmo problema. E
despois xa, en canto ao tema de desaugues, a semana pasada houbo unha tormenta, este domingo
pasado non, o anterior, unha tormenta enorme e en Loiro, o que é o casco antigo do pobo, a rede de
sumidoiro, obsoletas, vellas ou desaugues que temos, non valen. O solo estaba todo inundado porque

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Eran esas, nada máis.

non dan tragado a auga suficiente. Despois xa outro tema. Onde a miña casa, eu fixen pola miña conta
que desfacela, pero que pasa, o concello conectou coas instalacións antigas e que pasa, a nosa rede de
sumidoiro chupa todo, chega ás instalacións antigas, son estreitas, volta todo para atrás e as arquetas
voaron á medida dun metro. Entón claro, aí vai a haber un problema, porque claro a auga anda para
adiante e para atrás. Entón hai que mirar o tema das redes de sumidoiros porque a tormenta que houbo
o outro día pódese volver a repetir e aí en Loiro, supoño que noutros pobos non sei como estarán, eu
falo do que vin porque andei por todo o pobo e os sumidoiros non dan chupado a auga suficiente.
Sobre todo onde a miña casa, a ver, eu non é que eu teña o problema, ollo, que eu a instalación fíxena
eu e está ben feita e alí non tiven a auga, pero os veciños de adiante, ía con moitísima forza a auga,
chegaba a un tubo estreito, volvía a auga para atrás e levantaba todo. Entón mirade iso porque á miña
veciña si lle preocupa ese tema, porque a ela si lle afecta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas.
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a rede de sumidoiro, puxen uns tubos como deus manda, porque quería facer unha obra para non ter

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sra. Varelas toma a palabra: E levantáronse a rede de sumidoiro toda, hai que volver arranxar as
cousas. Ah! E outro meta, cando se dea o alquitrán, hai que procurar que as empresas o fagan ben,
porque non se pode facer é botar un camiño e ao cabo de tres meses o camiño cheo de herba. Ou sexa,
sae debaixo do alquitrán. Ou sexa, hai que procurar que as obras cando se fagan, se fagan ben feitas,
porque ao final gastamos o diñeiro e os veciños non están contentos. Entón eses temas tédelos que
mirar. Pero sobre todo o tema da piscina preocupa moitísimo á xente de A Valenzá, e é unha queixa
constante que teño e que me esixen os votantes dar resposta de que pasa con estas piscinas. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Ánxela.
A Sra. González toma a palabra: Eu unicamente vou rogarlle aos membros do Partido Popular que

En canto a Escola municipal de Música dicir que a mala xestión baséase na posta en marcha de
determinadas actividades que se fan desde que levamos gobernando, que empezamos a facer, que
visibilizaron a súa actividade por todo o Concello, como foron ciclos de música Acá e Acolá, por gran
esforzo por parte, tanto do profesorado, pero sobre todo do director da escola de música, que foi todas
as fins de semana a todas esas actividades nas que algúns de vós en moitos momentos estivestes
presentes. O festival solidario, as actividades de concertos de Aninovo, as aulas de música, as aulas
específicas para alumnado de música Integra, que se puxeron en marcha tamén. A mala xestión da

ACTA DO PLENO

Cultura e ao Espazo Infantil e vouche contestar agora, moi brevemente. Cando queiras profundizamos.
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me escoiten un momento. Fixeches alusións, Chelo, con respecto á Escola de Música, á Casa da

Escola de música tamén se basea na posta en marcha de obradoiros de música tradicional, e máis
profesores tan descontentos non están desde o momento que participan nestas actividades con gran
esforzo pola súa parte como digo, e con moitísimo tempo que lle adican, fóra do seu horario estrito,
laboral estritamente. Iso por un lado. Por outro lado con respecto á asociación que montaron pais e nais
da Escola de Música, dicir que sabes por que os animei a que o fixeran? Ti sábelo, verdade? Eu tamén
o sei. Había unha asociación fantasma que nin os propios, non quere seguir escoitando. Paso entón á
Casa da Cultura, si non queres seguir escoitando respecto á Escola de Música.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se dirixa estritamente a ela facéndolle preguntas, que é un rogo.
A Sra. González toma a palabra: Respecto á Casa da Cultura. A mala xestión da Casa. A mala
xestión da Casa da Cultura tamén fai referencia á diversificación de actividades para xente infantil,
adulta e xuvenil ao largo de todo o ano dun xeito máis ou menos constante. Si hai un problema na Casa
da Cultura, si hai un problema. E eu, o problema é fundamentalmente de tipo salarial. Firmaron uns
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cousas que se van ir facendo ao largo deste tempo. Niso baséase a súa mala xestión. Digo eu que os

CONCELLO DE BARBADÁS
contratos co Partido Popular con salarios moi baixos. Están contratados todos como auxiliares
administrativos eh! ou animadores socioculturais, eh! Eran os traballadores que había nese momento
na Casa do Concello, que eu evidentemente non os podía botar, en primeiro lugar porque non son a
xefa de persoal, en segundo lugar porque non había RPT e en terceiro lugar porque eran fixos e
indefinidos. Estes indefinidos en moitas ocasións estaban, estiveron contratando ano tras anos en
fraude de lei e fixéronnos indefinidos dez minutos antes de marcharse vostedes do goberno. Todo isto
vostede sábeo. Tamén sabe, sempre me reivindicaron melloras salariais. Sempre me reivindicaron, son
eu consciente e é consciente o xefe de persoal e o Alcalde. A vostedes seguro que tamén. A que si? A
que si? A que si que lle reivindicaron melloras salariais. Explique vostede si llas deron ou non llas

A Sra. González toma a palabra: Casa da Mocidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela
A Sra. González toma a palabra: Casa da Mocidade. Non quere seguir escoitando. Remato. Casa da
Mocidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, ten que abreviar.
A Sra. González toma a palabra: Casa da Mocidade, non existe. Non existe a Casa da Mocidade.
Existe un Espazo Infantil

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela
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deron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, por favor, por favor.
A Sra. González toma a palabra: Nin eu insinuacións, estou respondendo a insinuacións que fixo ela
vagas. Acabei, acabei.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, digo Chelo, por favor.
A Sra. González toma a palabra: Non estou xustificando nada. Estou dando explicacións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, Manuel e Chelo, por favor.
A Sra. González toma a palabra (BNG): De cousas que acaban, que dixo ela ao longo do Pleno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, calen vostedes todos. Ánxela, estamos respondendo por
alusións, está vostede respondendo por alusións e as alusións teñen que ser breves. Teñen que ser
breves.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, é a quedna de palabra do Partido Popular.
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A Sra. González toma a palabra: Xestionada por outra auxiliar administrativa

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fernández toma a palabra: Nada, a modo de rogos. Falaba a compañeira
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, por favor, deixe intervir ao seu compañeiro de partido.
O Sr. Fernández toma a palabra: Falaba a compañeira Fina Varelas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ese debate por favor, mantéñao fóra. Estamos na quenda de rogos e
preguntas, si queren levántanse as dúas e van fóra.
A Sra. Vispo toma a palabra: Que pasa? Cálame a min e a ela non?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixen as dúas
A Sra. Vispo toma a palabra: É demócrata.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixen as dúas

prosiga.
A Sra. Vispo toma a palabra: Xa está ben. E que fai dano, fai dano ouvir esas cousas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Chelo, senón non acabamos.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non te preocupes que che vou traer un escrito a ver se che gusta.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, en rogos. Vamos a ver. Como dicía a compañeira Fina Varelas,
na rúa Carreira Vella, xa non solo no Buleiro, na rúa Carreira Vella hai un problema sanitario. Hai un
problema sanitario porque romperon redes de sumidoiros e tubaxes fecais, polo menos así se nos

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede non sei si me escoitou. Dixen ás dúas. Polo tanto, Manuel,
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A Sra. Vispo toma a palabra: É demócrata. Para ela e para min.

comentou. Se nos indicou desde varias do concello e aínda non se tomou medida. Entón nós o que
xeito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Victoria, non está na súa quenda de palabra.
O Sr. Fernández toma a palabra: Dígoche, dígoche o mesmo que co tema da luz. Vés agora mesmo
comigo no coche, eu invítote e vamos á rúa Carreira Vella e ves o que hai alí. E falas cos veciños e
dáslle ti as explicacións. A que si? Claro, hai que moverse polos pobos. No solo pola Avenida de
Celanova.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasea vostede moito. Pasea vostede moito, si.
O Sr. Fernández toma a palabra: Polos pobos? Seguramente máis ca vostede
A Sra. Miriam toma a palabra (PP): Si, bastante máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, muller si. Anda, anda.
O Sr. Fernández toma a palabra: Pódenllo dicir os veciños. Pódenllo dicir os veciños
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vimos dicir aquí é que se actúe de forma urxente porque senón vamos ter que proceder nós doutro

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Que non sabes si onde está Piñor.
O Sr. Fernández toma a palabra: Segue sen asumir os erros.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A luz puxéchela ti.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Segue sen asumir os erros.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, Victoria. Cala xa. Victoria.
O Sr. Fernández toma a palabra: Aquí non viñeron veciños ao Concello preguntar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Victoria. Cala xa! Está el na quenda de palabra.
O Sr. Fernández toma a palabra: Non viñeron veciños ao Concello comunicalo, verdade que non?.
Dígallo a eses veciños. Non mo diga a min. Vamos a ver. Tema de asociacións de veciños, estanse a

Popular fixo unha serie de alegacións, e entre elas estaba que certa documentación non se lle tiña que
requirir e así consta nas propias bases. E estanselle enviando cartas notificadas pedíndolle
concretamente a acta fundacional e o CIF da asociación. Cousa que xa habíamos quedado e así saíu
publicado no Boletín da Provincia, nas novas bases, que aquelas que fosen perceptoras de subvención
no pasado ano, no 2016, non teñen que aportar esa documentación e o propio procedemento di que,
aquela documentación que a propia Administración a teña non ten porque volver repetirse. E entón
facemos un pouco fincapé niso. Escolas Deportivas, estase repetindo por aí un comentario de que se
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2017, notificacións administrativas requiríndolle unha documentación que no seu momento o Partido
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recibir, por parte de todas as asociacións de veciños que presentaron solicitudes á subvención deste ano

van facer diferentes modificacións a nivel de regulamento. Eu simplemente lle rogo que calquera
que é onde o traen que facer.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, simplemente rogar, que se hai algunha modificación do
regulamento pase por Pleno, porque se non estamos incorrendo en algo. Sabe o señor concelleiro de
Participación Veciñal os problemas que temos en Loiro co Teleclube. Problemas que está entrando
auga. Non hai un sumidoiro, primeiro hai un problema no tellado. Quedou feito mal de hai moito
tempo. Conflúen as augas de dous tellados a unha mesma canal que non soporta cando hai moita
chuvia e toda a auga que teñen que recoller. Entón haberá que darlle unha solución a iso. Estannos
reclamando tamén os pasamáns, un pasamáns solo que sexa e o cambio da luz da entrada do local.
Agora xa a modo de preguntas, como está o tema da marquesiña que se reclamaba.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Espere que
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modificación que afecte ao regulamento e funcionamento das Escolas Municipais o traian ao Pleno,

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, perdón. Para despois.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, preguntas. Si, o micro. Ten que apagar
O Sr. Padrón toma a palabra: O que pasou aquí hai un momento o rifirafe xa se ve por onde andan
as cousas e por iso se explican episodios como o das facturas impagadas da telefonía móbil. Nós
queremos saber por que motivo a empresa subministradora da telefonía móbil decide cortar o servizo.
Aínda que aquí xa se dixo que a Interventora fixo un reparo o día 1 de setembro. Queremos saber que
día concreto se fai ese corte efectivo. En que momento se comunica aos traballadores que contan co
móbil pagado polo Concello para o desempeño do seu traballo que non poden realizar chamadas?
Díselle canto vai durar esta continxencia e o que deben facer para seguir cumprindo co seu traballo de

escollidos os horarios da Escola Municipal de Música en xuño, cando se paga a matrícula? En Ourense
faise así o que permite aos pais organizarse para o vindeiro curso? E por que se desconcha a piscina
cando nós pedimos un informe do arranxo o ano pasado, cando se levou a cabo o arranxo, co que nós
non estabamos de acordo e agora pois, que responsabilidades ten a empresa que o fixo? E nada, outro
informe no que se nos diga que actuación se vai a poñer en marcha. Nada máis.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, se van a responder?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estas vounas responder eu. Neste caso. Neste caso.
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de que este penoso asunto saíse na prensa o venres 1 de setembro de 2017. Por que non se deixan
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forma óptima? Cantos días, si eran días, levaban estes traballadores sen poder realizar chamadas antes

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale, porque se incorporan á acta
telefonía produciuse porque había dúas facturas de telefonía sen pagar. A pesares de que o
departamento de Intervención tiña notificación miña desde o luns, verbal, isto produciuse o xoves,
notificación miña de que estaba ese asunto pendente. Por que razón ou por cal non o pagaron non o sei.
O que si é certo que despois houbo un reparo da Tesoureira, digo perdón da Interventora en relación a
ese tipo de facturas e a outras que insisto, débense a un cambio de criterio en relación á fiscalización.
Nada máis. O corte produciuse o día 31, 31 de agosto a media mañá máis ou menos. A media mañá. E
non foi notificado fiablemente, non, cortamos agora mesmo e a partir deste momento non hai
posibilidade de facer chamadas telefónicas a móbiles. Non, cortouse e fómonos enterando
paulatinamente a raíz de que diversos traballadores nolo foron notificando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Como di vostede?. Si, non se podía facer chamadas a móbiles, pero si
hai que aclarar que se podían recibir chamadas. Chamadas, e a recuperación do servizo produciuse ao
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Voulle responder agora para que quede claro o tema de tal. O corte da
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día seguinte. Enteráronse cando ían chamando de que non podían facer chamadas. Nada máis. Si, é que
foi o corte ese día. É que foi ese día, á media mañá. Si, si, e que alguén chamou. E que o pon ben
clariño a prensa. Pono ben clariño a prensa. Si o le vostede. Alguén chamou á prensa de que, desde
algún traballador municipal. Pono a prensa. Eu limítome ao que di a prensa. Señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Está equivocado. Non lle bote a culpa a ningún traballador.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, non houbo ningún problema e a señora Secretaria da fe. Hai
non, que non estaba, non estaba. A resposta foi clara.
O Sr. Padrón toma a palabra: A miña pregunta é esta. Ata o 31 de agosto
O Sr. Alcalde toma a palabra: Volvo repetir. Había dúas facturas pendentes o 31 de agosto que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, Vacacións, supoño.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero a miña pregunta
O Sr. Alcalde toma a palabra: E o corte o 31 de agosto a media mañá e restableceuse o día 1 de
setembro a primeira hora da mañá.
O Sr. Padrón toma a palabra: polo tanto, que nos quede claro. Ou sexa, antes do 31 de agosto ningún
traballador dos que teñen móbiles tiñan información de que se lle ía cortar o móbil.
Ramón, como ían ter coñecemento se non estaba cortado.
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procederon ao seu pago. Razón.
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estaban advertidas por parte do Alcalde ao servizo de Intervención que estaban pendentes e non

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Xa está, esa era a miña pregunta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. Non, si. Eu sabía que podían cortar o servizo. Alertei a
Intervención de que remataba o prazo.
O Sr. Padrón toma a palabra: Os traballadores non o sabían.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver. Ramón. Volvo a insistir, non había corte o día 30. Díxeno o
cinco veces.
O Sr. Fírvida toma a palabra: E foi polas vacacións. Non se firmou a factura.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. Díxeno cinco veces.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pois algo pasa para que ás cinco da tarde saiba a prensa que Barbadás
non ten teléfono
O Sr. Alcalde toma a palabra: Faltan, si.
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O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Nin nós tampouco, nin nós tampouco.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra Acendo, acendo. Eu vou rápida. Non teño problema. Lle vou facer un
rogo xa que está vostede no Grupo de Goberno, un rogo, que diga a verdade. Os traballadores da Casa
de Cultura, por non apoialos vostede nas horas extras, están reclamando. Vostede non os apoiou.
Ssshhhh! Estou falando eu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra: Estou falando eu. E vostede defende aos traballadores? E non poña na
miña boca palabras que non dixen. Eu defendo aos traballadores da Escola de Música, aos profesores e
ao director da Escola, quen está facendo vostede é mala xestión. E voullo demostrar. Non poña na miña
boca o que non dixen. Iso primeiro. Segundo. Vamos a pedir un informe sobre as piscinas municipais

tomar medidas doutra maneira. Entón vamos a solicitar un informe. Temos un Decreto de Alcaldía que
queremos que nos aclaren. É unha substitución de bomba e reparación da festa de Parada de Piñor, que
non sabemos de que vai isto, 1.099 euros. Non me contesten se queren. Despois, hai un consultor de
Concello, Wolters Kluwer, 2.598. Boa falta lles fai.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento, aí teño que intervir. Son eu que o pido e como mo
quiten mato a alguén.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vale.
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deixamento, hai, é que isto non pode seguir así. Ou sexa os usuarios están reclamando e isto xa hai que
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de todas as facturas desde que están en mal uso. Ou sexa, entendemos que aquí xa hai unha

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou sexa, é o único método de asesoramento externo que temos,
mundo se mete co pobre consultor e hasta no concello máis cutre de España hai consultor.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, non. Que non nos estamos metendo nese tema, eh! O
explicaremos por escrito. Non nos estamos metendo nese tema.
A Sra. Secretaria toma a palabra: AH, vale
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, nos estamos metendo noutro tema onde está metido, que é
distinto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah,
A Sra. Vispo toma a palabra: Despois, vamos a pedir copia das facturas de, vamos a sumar todos os
procedementos abertos, todas as facturas dos avogados, para que vexan os cidadáns o que estamos.
Unha delas é de 3.460, outra de 2.395. Despois, eu fago unha pregunta ao Grupo de Goberno. Limpeza
Museo da Música en xuño. Que eu saiba está pechado. Vale? Con iso xa me queda claro. Van a ter que
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quitando a Deputación que os chamamos continuamente. Entón é moi necesario. Non, é que todo o
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dar moitas explicacións, pero.... Vamos a ver. E nada máis. Os paso por escrito para que non sexan
O Sr. Fernández toma a palabra: Nada, catro preguntas moi breve. Para cando a marquesiña do
parque canino-Avenida de Celanova? Para cando a reparación, despois de quince, máis de quince días,
no San Juan, en Sobrado. Despois di o señor Alcalde que non recorro os pobos. Durante quince días
está unha máquina de Maquinor alugada, supoño que entre 90 e 100 euros, alí parada e na mesma
posición sen facer nada, e unha zanxa aberta. Que está pasando aí? Na Costa Mollada en Sobrado están
reclamando os veciños unhas bandas redutoras de velocidade. E despois, para cando se van colocar os
sinais nos pasos de peóns que se pintaron novos? Nada máis.

presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
O ALCALDE

A SECRETARIA XERAL
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finalizada a sesión, sendo as 23:45 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a
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Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

