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No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás, sendo as 19.30 

horas  do  día  02 

OUTUBRO de 2017 reú-

nese en sesión ordinaria,  

en  primeira  convocato-

ria,  o   concello   Pleno,  

baixo  a  presidencia  do 

Sr.  alcalde,  coa  asisten-

cia  dos  Sres./as.  

concelleiros/as.  Relacio-

nados  na  marxe,  actu-

ando  como  secretario,  

Silvia Alonso 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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CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN DA ACTA ORDINARIA DO PLENO DO 8 MAIO DE MAIO DE 2017

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas.  O primeiro  punto da orde do día, 

aprobación da acta ordinaria do Pleno de maio de maio de 2017, do pleno do 8 de maio de 2017. Algunha 

consideración que facer? Modificacións sobre a citada acta? Non. Parece que non. Polo tanto sométese a 

votación. Votos a favor? 

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

“Aprobación da acta ordinaria do 8 de maio de 2017”

2. APROBACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS  PARA O ANO 2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto da orde do día, aprobación dos festivos locais  para o 

ano 2018. Aquí, hai que sinalar que os festivos locais do 2018 son, 13 de febreiro, martes de Entroido e o 

12 de novembro, dado que o día 11 que é o día propio do San Martiño é domingo. Entón pasará ao día 

12. Ramón? Voceira de Democracia Ourensana? Voceira ou voceiro do Partido Popular?

Non, son os festivos locais. Son os festivos locais. Si hai algunha consideración. Polo tanto non hai 

ningunha consideración nin alegación sobre este asunto. Votos a favor? Unanimidade.

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

“Aprobación dos festivos locais para o ano 2018 sendo o 13 de febreiro, martes de entroido e o 12 

de novembro San Martiño”. 

3. ALTA DA NOVA VÍA RÚA DO FURÓN EN SOBRADO DO BISPO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é a alta da nova vía Rúa do 

Furón en Sobrado do Bispo. Ten a palabra a señora Concelleira.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas señor Alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Nada, 

como xa explicamos na comisión informativa é unha nova rúa porque se están construíndo alí varias 

vivendas e unha das  vivendas que existía  antigamente tiña outra dirección, existía  confusión, entón 

dáselle nome a unha vía de nova creación e non ten maior importancia, máis que a creación dunha vía 

nova con números pares e impares e nada máis. Así se hai que comunicarlle a estadística e ao padrón.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Ben,  señor  Ramón,  está  na  súa  quenda  de  palabra.  Voceira  de 
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Democracia? Tampouco. Voceira ou voceira do PP? Tampouco. Si, entón.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Nada, simplemente un inciso con 

respecto a isto. Estamos de acordo porque ademais consultados cos veciños de Sobrado, parece ser que 

que xa denominaban a pista que vai ao Furón. Entón nós a modo de suxestión si que quixéramos que 

cando se nomee ou  se dea de alta unha rúa, que primeiro se solicite a achega dos veciños porque sole ser 

que en determinados anos se denominaran dalgún xeito, por existir algunha zona referente dentro do 

propio núcleo. Entón, noutras ocasións, neste caso xa o consultamos, antigamente xa se denominaba a 

pista que vai ao Furón. Entón, parécenos axeitado e así o imos votar a favor. Pero, sempre que haxa unha 

alta nova, insisto, preguntarlle aos veciños da zona si hai algunha proposta para nomeala. Grazas.

 O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto votos a favor.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Solo quería facer un inciso. Os funcionarios que se encargan deste 

tipo de cuestións son os que en base a tamén ás consultas coa veciñanza  determinaron que ese era o 

nome da rúa. Non tivo nada que ver o equipo de goberno en poñerlle este nome ou outro calquera. Non 

tivo nada que ver.

O sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu con relación  a isto tamén quero facer este inciso, que 

está ben que se faga así, como di o compañeiro do Partido Popular. Que sempre se consulte aos veciños 

ou ás persoas que cada vez van quedando menos, porque  por natureza van finando, finaremos todos. E 

poñer os nomes sempre dos lugares para poñerlle o seu nome ás rúas. Non como pasou en anteriores 

mandatos que  houbo auténticas aberracións, nomeando rúas. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Non hai ningunha outra consideración, non? Votos a 

favor. Unanimidade, tamén.

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

nova vía, rúa do Furón”

4.  MOCIÓN  DO  PARTIDO  POPULAR  DE  BARBADÁS  PARA  A  MELLORA  DAS 

INSTALACIÓNS DO CAMPO MUNICIPAL OS CARRÍS

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O cuarto punto da orde do día, é a moción do Partido Popular de 

Barbadás para a mellora das instalacións do campo municipal Os Carrís. Ten a palabra o seu voceiro ou 

voceira.

A Sra.  Vispo toma a palabra (PP): Boas  tardes  a  todos e  a  todas.  A Unión Deportiva  Barbadás 

presentou ao Concello no seu día, un proxecto por importe de 300.000 euros para o cambio do céspede 
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do campo grande e obras no campo de fútbol 8. Céspede do mesmo e acondicionamento do muro de 

contención nas instalacións dos Carrís. Esta solicitude obedecía ao deterioro e actuais condicións das 

mesmas. O campo de fútbol ten falla de material sintético en determinadas zonas, dando lugar a posibles 

lesións aos usuarios  das instalacións, non só nos adultos senón tamén nos nenos de distintas idades que 

as utilizan na escola de fútbol. Amosan unha clara falla de mantemento que leva aos posibles problemas 

de seguridade  e saúde para os seus usuarios.  Algo alarmante e inconcibible nun Concello como o noso. 

Sabedores desta necesidade, dende o Grupo do Partido Popular de Barbadás presentamos unha moción o 

pasado mes de xuño que foi rexeitada como consecuencia do voto do Grupo de Goberno, Democracia 

Ourensana e Grupo Mixto. Nela, alertábamos das devanditas condicións das instalacións, e que usuarios, 

veciños e distintas agrupacións deportivas cualifican de inadmisibles. Utilizar criterios pouco obxectivos 

á hora de investir os fondos que proveñen dos plans provinciais, non priorizar actuacións que afecten ao 

maior número de persoas posible e que contribuirían a solucionar necesidades básicas, foron suficientes 

para que distintos colectivos se dirixiran a nós. Por elo, conseguir ao compromiso da Administración 

Autonómica e Provincial coa achega de 100.000 euros de cada un delas para o devandito fin, foi a nosa 

premisa  nestes  últimos  meses.  Neste  senso,  compre  sinalar  o  deterioro  institucional  e  a  falla  de 

credibilidade que ten amosado o Grupo de Goberno municipal entre o resto de institucións e que xa de 

todos e todas é coñecida. Coas achegas económicas da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial  o 

Concello unicamente tería que asumir a parte restante coma obriga cos veciños e veciñas. O Concello non 

pode contribuír á destrución do tecido deportivo algo que nos últimos anos foi referente na súa escola 

deportiva  de  fútbol.  Por  todo  elo,  o  Grupo  do  Partido  Popular  de  Barbadás  propón  ao  Pleno  da  

corporación os seguintes acordos: Adicar unha partida económica de 100.000 euros nos orzamentos para 

o ano 2018, que xunto cos 200.000 euros comprometidos pola Xunta de Galicia e pola Deputación 

Provincial de Ourense  sirvan para mellorar as instalacións do campo municipal dos Carrís. Que as 

intervencións a realizar inclúan cambio do céspede do campo grande, acondicionamento do campo de 

fútbol 8, herba artificial e actuación no muro de contención. Terceiro que esta moción se traslade á web 

do Concello e que nela figure o voto de cada un dos Grupos sobre a mesma. Traemos esta moción, o 

Partido Popular, unha vez máis debido ao deterioro de que todos vemos no campo de fútbol. Todos os que 

vamos por alí, os que temos nenos nas escolas, ou os que ides ver os partidos. Agora mesmo, o campo, é 

negro en vez de verde. Entón, o que estamos intentando é traer unha moción  para que, xa que a Xunta e a 

Deputación comprométense a aportar os 200.000 euros, que o Concello, para o ano, como aínda non 

están aprobados os presupostos do ano que ven, que sexan eles, o Grupo de Goberno quen poda pór a 
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disposición eses 100.000 euros e se firme o convenio para arranxar o campo. Que arranxaríamos? Pois 

sería con ese proxecto que xa había un primeiro que case chegaba a 300.000 euros cando o Grupo 

Popular estaba gobernando, era arranxar o campo grande, agora hai unha especie de, que me corrixa 

Adrián que está aquí, hai unha especie de caucho e que xa vai como, unha especie de, bótase como un 

firmamento que é como cando se bota breo, non, o asfalto, vale. Como se bota o asfalto, entón, iso o que 

fai é ao poñer o campo, ou sexa, a herba artificial, amorteza. É moito mellor que o que están hoxe 

poñendo nos campos ultimamente porque amortecería o que é, os xogadores,  xogar  ao fútbol, non? 

Despois, se arranxaría o campo pequeno, o de fútbol 8, que o que se faría, poñer zahorra e despois a 

manta, para que así as escolas poidan dividirse e ás horas pois poidan disfrutar de máis tempo de xogo. E 

despois, o muro de contención, arranxaríase para que as augas que veñen de arriba, da autovía, pois se 

poidan recollerse mellor para que o campo de fútbol 8 non se estrague. Iso sería o que se faría con ese  

presuposto que intentamos que o seu Grupo de Goberno aprobe. Nada máis, grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. Axustouse moi ben ao tempo. Moitas 

grazas. Cinco minutos seis segundos está perfecto. Grazas. Señor Ramón, é a súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Boas tardes. Dende o noso grupo, temos moi claro que o campo necesita 

a reforma que se pide aquí nesta moción. Por iso vamos, estamos de acordo de que unha vez por todas o 

goberno asuma o compromiso de canto antes levar a cabo esta reforma, porque  ao fin e ao cabo temos 

unha escola de fútbol municipal, se non a tivéramos non sería tan primordial, pero témola, e témola que 

ter nunhas instalacións convenientes. E aparte temos un equipo de fútbol que está en terceira división, que 

leva o nome de Barbadás por toda Galicia e tamén necesita unhas instalacións acordes. Con todo isto, xa 

digo, estamos totalmente de acordo coa moción. Pero hai un problema, mire, o campo de fútbol que 

vostede acudía a tódolos partidos antes de presentarse ás eleccións para a alcaldía, si, si, eu a vía alí, no 

palco, no palco ademais, era Concelleira de deportes, é normal, xa estaba así. Xa estaba así e dígollo eu 

que xoguei  nel.  Xa estaba así.  Vostedes non fixeron absolutamente nada,  nin previron unha partida 

orzamentaria nos orzamentos para o ano 2015, que os aprobaron vostedes. Nin levaron o mantemento 

que un campo deses require, que requira a herba artificial. Porque hai que repoñer as bolas de goma e hai 

que facer unha limpeza cunha máquina, eu non son o técnico, pero hai que facelo cunha regularidade 

duns meses ou non sei como é, non o sei agora mesmo, non lle podo dicir pero si que aquí non se facía.  

Por iso, o campo, é como todo, si un coche se revisa, se lle cambia o aceite cando hai que facelo dura  

máis. O campo vaise deteriorar igual pero o deterioro vai ser menor. Pero queremos deixar claro que no 

2015 xa estaba así, e vostede o vía, e supoño que llo dicían. Eu xa digo, por propia experiencia porque eu 
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xoguei alí. Non se fixo nada, como este goberno tampouco en dous anos tampouco non conseguimos un 

compromiso en firme para que se arranxe o campo. Por outra parte, a moción está moi ben, pero é que 

isto parece, isto é como ir a misa os domingos, que nos piden, ou sexa nos piden, aos que son crentes é un 

acto de fe, é un acto de fe. Vaise alí, os que creen, pois creen e punto. Cando se fai a consagración  

levántase, o sacerdote levanta a ostia e di “el cuerpo de Cristo”, e din, pois é o corpo de Cristo para os  

crentes. E vostedes o que fan esta moción é o mesmo. Voulle repetir. Nós para aprobar unha cousa ten  

que ser algo serio, e non as cousas que traen vostedes  porque acostúmanse entre os partidos políticos, 

coma sempre, a tirarse a pelota dun lado para outro e xa o farán ao mellor cando sexan as eleccións,  

porque eu aínda  non me creo que isto se  faga para o ano que ven. Conseguir o compromiso das 

Administración Autonómica e Provincial de 100.000 euros de cada unha delas para o devandito fin. Onde 

están os 100.000 euros da Deputación? Aprobaron, aprobaron o orzamento o venres, vostede estaba alí. 

Onde  está  a  partida  dos  100.000  euros  para  o  campo  de  fútbol  de  Barbadás?  Hai  un  plan  de 

infraestruturas deportivas para o 2018, onde está previsto que para Barbadás vai vir un diñeiro para o 

campo dos Carrís? Onde? Dígamo vostede. E vostede xa, aquí xa din coas achegas económicas da Xunta 

de Galicia e Deputación provincial. Onde están? Que quere, que diga aquí amen tamén, coma na misa. 

Hai que dicirlle amen.  Si o venres pasado na Deputación fóra previsto 100.000 euros para o campo de 

Barbadás, pois amiga eu diríalle que si, pero non están. Na Xunta de Galicia, non hai nada previsto para o 

2018, para Barbadás. Absolutamente nada. Salvo, que como fan vostedes sempre, decidan determinado 

día, determinada hora segundo lles conveña a vostedes, pois coller e cambiar. Pero por unha orde de 

arriba ou de onde sexa pois vamos a dar os cuartos para Barbadás. Entón, cámbianos dun sitio para outro 

e arranxan o tema. Ata o mes de abril, na Deputación non vai poder haber ningunha modificación de 

crédito  para mandar 100.000 euros para aquí, e na Xunta de Galicia xa non hai nada previsto. Entón 

vostedes aquí só veñen a facer propaganda. E nós, os representantes dos veciños, como somos nós,  non 

estamos  para  aprobar  cousas  de  propaganda.  Se  queren  traer  unha  moción  seria  aprobámola.  Nós 

queremos aprobar esta moción e nos parece moi ben esta moción. E queremos que o goberno dea a súa 

parte e se arranxe dunha vez por todas o campo, pero xa tiña que ser agora. 

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Porque temos unha escola de fútbol municipal, pero a vostedes os nenos 

e a escola de fútbol municipal interésalle tres pitos, igual ca

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Perdón, ca o resto, o que lle  interesa é xogar ao xogo político que xogan 
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sempre, senón o campo xa estaba arranxado.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: E na segunda intervención ireille dicindo o tema dos acordos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A voceira de Democracia Ourensana está na súa quenda 

de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos e a todas. Vamos, nós dende Democracia 

Ourensana, obviamente non estamos en desacordo que se arranxe o campo de fútbol, pero como dicía un 

pouco o meu compañeiro Ramón, estes estropicios non veñen de, precisamente, este ano nin de o ano 

pasado. Isto xa ven dunha mala xestión anterior. Por outro lado, falamos aquí de gastar 300.000 euros. Eu 

fágome unha pregunta enorme,  coa crise que temos, falamos de 300.000 euros como quen fala de 10.000 

euros. A min paréceme unha salvaxada gastar 300.000 euros nestes intres, neste momento, porque no 

Concello de Barbadás temos unhas necesidades, penso que máis grandes que isto. Que volvo a repetir, 

que estamos de acorde que se arranxe, pero 300.000 euros parécenos un diñeiro excesivo. E vale, que si  

que a Xunta pódenos dar 100.000, a Deputación 100.000, pero a min iso non me vale de nada. Ao final  

son 300.000, 300.000 de todos. De tódolos veciños, porque non é que o señor Baltar teña unha máquina 

facendo diñeiro e que saia da nada. Non, o diñeiro é da recadación de tódolos veciños. Entón cando se 

gasta diñeiro dos veciños hai que contar un pouco con eles, porque fágome unha pregunta, a min se ven 

unha persoa onda min, e dime, mira, non estou aquí, na calle, mira vamos gastar 300.000 euros no campo 

de fútbol na herba, que che parece? Eu diría, meu Deus que loucura, por que unha loucura?, porque hai 

necesidades máis básicas. Porque mire, fágolle unha pregunta ao señor Sarín, que mo conteste despois, 

canto diñeiro nos manda a Xunta para asuntos sociais? Canto diñeiro nos manda a Deputación para 

asuntos sociais? Porque eu penso que primeiro está cubrir as necesidades dos seres humanos que é a 

alimentación, educación e traballo, e despois, xa que nos sobra diñeiro para deporte, pois moi ben, si, de 

acordo. Pero aquí, o Partido Popular só se acorda do deporte. Eu non sei. O do deporte, ou como a 

seguinte moción de pedir créditos para pagar o Concello. Cando, vós sabedes o Concello de Barbadás o 

diñeiro co que conta? Sodes realistas? Cal é o obxectivo? Querer afogar ao goberno que gaste o diñeiro 

en cousas non prioritarias e despois xa cando chegue unha necesidade de verdade, ou axudar a quen 

temos que axudar non teñamos nin un céntimo?  É que eu non sei. Pódovos dicir que e non é invención 

miña que a min viñeron ao meu negocio varias persoas, cando viron en La Región publicado o dos 

300.000 euros para o campo de fútbol. Xente afín ao PP, aclaro, xente afín a vós, que iso é o grave,  

veume a dicir que era unha auténtica loucura gastar 300.000 euros  nisto. Porque mire, temos un equipo 
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de terceira, moi ben, pero é que ao mellor ese equipo de terceira cáenos grande para o concello como 

Barbadás sen recursos.  É que o problema é ese. Sabe o que fixo o PP nestes anos para atrás? Veña  

grandes obras, veña grandes cousas. Ao final, como se viu. Esa casa fabulosa aí arriba mirando como 

estivo estes anos. Centro Transfronteirizo era un adorno que eu pasaba co meu coche e non sabía para que 

valía, eu nin a metade dos veciños.  Un campo de fútbol con equipo de terceira división. Pero vamos a 

ver, que presupostos ten o Concello de Barbadás para asumir isto? Dígamo? Porque vostedes estiveron 

gobernando e  sábeno mellor ca min, porque eu nunca gobernei. Porque cando vamos para aprobar os 

presupostos eu vexo onde se vai o diñeiro, e é que falamos de 300.000 euros como quen fala de 10.000. 

Pois non, mire, señora Chelo e compañeiros do PP estamos de acordo en que se arranxe pero non estamos 

de acordo en gastar nestes momentos 300.000 euros nisto. Hai necesidades moito máis importantes, ás 

cales temos que socorrer e non é a unha herba para un campo de fútbol. Grazas. Boas tardes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Concelleiro de Deportes.

O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Boa tarde a todos e a todas. O Partido Popular presenta unha 

moción sobre o campo municipal Os Carrís,  catro meses despois de presentar unha moción similar. 

Esperemos que esta vez teñan claro, por certo, que lle presentaron as institucións, xa que como a señora 

Chelo  Vispo  confirmou  nas  Comisións  informativas  do  xoves,  no  mes  de  maio  presentaron 

conxuntamente coa Unión Deportiva Barbadás un proxecto na Deputación Provincial que ascendía a 

390.000 euros  e unicamente se reflectía, ampliación do campo de céspede de fútbol 11 e non se falaba de 

poñer herba sintética no campo de fútbol 8, que actualmente é de terra. Agora, segundo nos din, volveron 

presentar outro proxecto da man da Unión Deportiva Barbadás, esta vez no mes de setembro, no que se 

presenta un proxecto no que segundo nos din, se recolle a instalación de céspede artificial no campo de 

fútbol 8, algo que xa se axusta máis ás necesidades  que consideramos prioritarias dende o Grupo de 

Goberno. Pero consideramos que se queren que se comprometa unha partida de 100.000 dos orzamentos 

do ano 2018 para este proxecto o mínimo sería que nos presentaran dito proxecto, así como un convenio 

asinado  para  que  dea  veracidade  á  moción que  nos  traslada  aquí,  xa  que  segundo  escoitamos nas 

Comisións informativas teñen compromiso verbal pero nada sobre a mesa. Recordamos, así mesmo ao 

Partido Popular que o campo de fútbol de Os Carrís, é unha instalación municipal que non é propiedade 

da Unión Deportiva Barbadás, como pareceu durante os anos de mandato do Partido Popular. Se a Unión 

Deportiva Barbadás ten unha proposta de reforma do campo municipal, o que ten que facer é presentala 

neste Concello para ver se o Grupo de Goberno ou este Pleno están de acordo con esa reforma. No mes 

de febreiro presentáronos unha proposta ca cal nós non estábamos de acordo, que foi a proposta que 
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vostede levou á Deputación. Que ascendía a 390.000 euros, cando nós dispomos de presupostos que 

inclúen o cambio de céspede de fútbol 11 e fútbol 8 que ascenden a 290.000, 298.000 euros, perdón. É 

dicir, máis ou menos o presuposto que agora nos achega o Partido Popular. Vemos moito interese no 

Partido Popular en buscar acordos coas institucións que eles gobernan e que levan dando largas a este 

goberno no último ano e medio, no que non se puido máis que conseguir un compromiso verbal co 

Presidente da  Deputación.  Se queremos ser mal  pensados,  recordaríamos as palabras  da  voceira  do 

Partido Popular no mes de xuño neste mesmo Pleno, no que rematou a súa intervención dicindo que a ver 

quen saía na foto. Dende aquí, reitérome no dito aquel día, o Grupo de Goberno o que quere é que os  

rapaces e rapazas da escola de fútbol de Barbadás dispoñas dunhas instalacións dignas para a práctica do 

fútbol. Ese é o obxectivo que perseguimos. E nese sentido seguiremos traballando para conseguir os 

apoios necesarios para afrontar dita inversión. Como vostede dixo no Pleno do mes de xuño e repetiu nas 

comisións informativas do pasado xoves, vostede tiña un acordo co anterior Secretario de Estado Xeral 

para o Deporte da Xunta de Galicia, o señor José Ramón Lete, que para que se vostede  era elixida  

alcaldesa de Barbadás, a Xunta adquiría o compromiso de substituír o campo de herba de fútbol 11 de Os 

Carrís  e  dotar  de  herba  sintética  o  de  fútbol8.  Gustaríame saber  se  as  necesidades  dos  veciños  de 

Barbadás cambian segundo quen goberne ou se só teñen necesidade de aqueles concellos que goberne o 

Partido Popular. Así mesmo tamén descoñecemos se o importe que tiña que aportar o Concello nese caso 

sería o mesmo, sería diferente ou se tiña comprometido o apoio da Deputación cal sería o importe que 

destinaría cada institución. E respecto a isto tamén  espero que teñan claro unha cousa, o día que eu deixe 

de  ser  Concelleiro,  se  teño logrado  calquera  compromiso  que  sexa  beneficioso para  os  veciños  de 

Barbadás, ese compromiso quedará a disposición dos que me sucedan no cargo, sexan do partido que 

sexan.  Agardamos que non ocorra como ocorreu no Concello de Maceda, que despois de moitos anos 

reclamando a instalación de herba sintética, o luns seguinte á investidura do Alcalde do Partido Popular 

comezaron as obras. Falan na súa moción da falla de credibilidade deste goberno diante das institucións, 

gustaríame dicir que dende a Concellería de Deportes, seguiron todas as pautas que marcaron dende a 

Deputación de Ourense e que cumpriu todos os pactos e compromisos.  No ano 2015, contactamos coa 

Deputación para solicitar axuda para o cambio do céspede do campo de fútbol de Os Carrís. Dende a 

Deputación comunícannos que para falar dese tema debemos falar con Bernardino González, asesor de 

deportes da Deputación que nos din que é o responsable deses temas. Falamos con el e comunícanos que 

sobre o mes de marzo de 2016 van a publicar subvencións para substitución e construción de campos de 

herba artificial, que están elaborando as bases. Subvención que hoxe está sen publicar, dous anos despois. 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
9



CONCELLO DE BARBADÁS

No mes de xaneiro, presentamos na Deputación, memoria xustificativa da necesidade do cambio de 

céspede e os proxectos. En xullo, recibimos unha instancia da Deputación requiríndonos información, co 

título, Liña de subvencións a concellos para instalación de céspede artificial nos campos de fútbol de 

titularidade provincial, no que temos que indicar se dispomos de campo de herba artificial, se dispomos 

de campos que non dispoñen de herba artificial e a porcentaxe que estaría disposto a asumir o Concello 

nos orzamentos e os clubs que xogan nese campo. Resulta curioso que nos requiran eses datos antes de 

quitar as bases para a subvención. Ou sexa que así eles poderían establecer os baremos en función dos 

datos que nós facilitamos.

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

O Sr. Varela toma a palabra: Si, continúo na segunda intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que lle corresponde a vostede como defensora da moción. Ten tres 

minutos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos por partes. Compromiso por Barbadás. Mire, a palabra serios, 

somos bastante serios cando traemos estas mocións aquí. Vostede vai ter que explicarlle como, vamos a 

deixalo para o final cando vexamos a votación, porque queda gravado e queda en acta. Vamos a ver. O 

convenio que vostede di que temos que traer asinado para que vostedes o seu grupo o vexa, creo que 

alguén lle pode informar, alguén que lle informou de que neste momento non está nos presupostos da 

Deputación,  vostede  sabe  como  funciona  isto?  Vostede  sabe  como  funcionan  os  procedementos 

administrativos  e  o  que  é  unha modificación  de  crédito?  Leva aquí  dous anos,  recórdollo,  que  ao 

principio me diga que non o sabe. Pero a persoa que lle informou sabe perfectamente, non o interrompín, 

sabe perfectamente, vale? que se se pode facer unha modificación de crédito, e no momento que isto se  

houbera aprobado, que haxa un convenio entre as tres administracións sería cando se tome  ese acordo 

entre os tres. Eu non podo traer, eu traio o acordo verbal da Deputación e da Xunta, vale? porque vemos 

que hai unha escola con 400 nenos, vale? hai un equipo de terceira e que agora mesmo teñen problemas 

de lesións. Que queren conseguir? Que ese campo se chegue a pechar? Queren conseguir iso? A ver, a 

seriedade somos moi serios en traer esta moción, vale?: Moción. Mire, eu non quero saír en ningunha 

foto, nin o meu grupo de goberno, perdón, o meu Grupo Popular, o Partido Popular de Barbadás. O que 

queremos é que as tres administracións, tanto o Grupo de Goberno de Barbadás como a Xunta e a 

Deputación, aporten cada un 100.000 euros para arranxar ese campo de fútbol. É o que solicitamos. Non 

queremos fotos. Se quixéramos unha foto o faríamos. Eu son a Deputada de Infraestruturas. Vostede cree 

que non quedaría mellor se eu lle digo ao señor Alcalde que a Deputación vai arranxar o campo de fútbol 
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e o fai a Deputación. Quen sae nesa foto? Eu non  quero ningunha foto. Non queremos ningunha foto. 

Somos serios. E que o que traemos unha moción para explicalo. É a segunda e non nos imos a cansar de  

traela. Mire, no 2015, eu ía ao partidos de fútbol, claro que ía, claro que ía. Pero dígolle que nós tivemos 

un acordo co señor Lete no seu momento, non si nós gobernábamos, había que arranxar o campo de 

fútbol. Ese era o acordo ao que se chegou e llo recordei nas comisións. Está na hemeroteca. Pero mire, 

serios somos, e eu non vou a dicirlle máis a vostede. Aparte, que saiba como funcionan as modificacións 

de crédito. Democracia Ourensana. Mire, señora Fina Varelas, vostede sabe que presuposto había en 

deportes o ano pasado? Sabe os presupostos deste Concello cando vostede, estando de baixa, vostede me 

dixo por teléfono, recórdolle que ía vir aos presupostos, de oínte, da igual, non sabe nin que partida hai  

neste momento para deportes. Si podemos ter e aportar 100.000 euros deste Concello e lle fago eu os 

números se quere. Non teño ningún problema. Si se pode aportar. Señor Varela.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. Excedeu o tempo. Ten despois un minuto, vai en 3:23. 

Agradézollo.  Ten despois un minuto para rematar. Señor Ramón.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra: Cando  eu  digo  que  non  son  serios  é  que  non  son  serios.  Sei 

perfectamente o que é unha modificación de crédito. É coller cuartos dunha partida dos orzamentos e 

metelos para outra cousa. Punto e final. Que é o que van a facer vostedes, é o que van a facer vostedes si  

deciden, si deciden algún día arranxar ou mandar cuartos e investilos en Barbadás no campo. Cousa que 

non lle interesa ou estarán buscando o momento que politicamente lles vaia ben ou algo así. Acaba de 

recoñecer vostede que xa no 2015 pediron iso. Pero é que mire, contestouse vostede así mesma. Non fixo 

falta nin que eu lle conteste a vostede. Estamos xogando ao gato e ao rato cun campo de fútbol. Incluso 

chega a meter aos nenos, que si se caen. Pero xa estaba o campo así, xa estaba mal. Pero a vostedes non 

lle interesa. Interésalle arranxar o campo ou mandar os cuartos cando lle pareza ou lle veña ben. O señor 

Concelleiro  de Deportes, porque eu tamén critico ao goberno neste asunto, porque non é normal que 

levemos tres anos, o último ano de vostedes e dous anos aquí e o campo segue igual, porque é todo, 

meten a política sempre polo medio e por culpa da política os prazos pasan e pasan e pasan e o campo  

seguen sen arranxar. Pero o señor Concelleiro de Deportes acáballe de facer un relato de todos os pasos 

que deu o goberno para intentar que a Deputación Provincial arrancara un convenio da Deputación 

Provincial. Pero non! Interesaralle facelo cando lle interese. Dígamo a min. Pero non siga facendo actos 

de fe. Entende? A min con dicirme o que vote, entende? A min dáme igual. Nós vamos a votar en 

coherencia. Eu o que non vou votar é un acordo que di, e xa non me meto nos acordos, adicar unha 

partida económica de 100.000 euros, de acordo, vótolle a favor, nos orzamentos para o ano 2018, que 
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xuntos cos 200.000 euros comprometidos pola Xunta de Galicia e pola Deputación Provincial, votaríalle 

a favor, se no presuposto que vostedes aprobaron o venres na Deputación polo menos se houbera falado 

de que se comprometía unha partida para asinar un convenio co Concello de Barbadás para dar estes 

cartos. Ou se dende a Xunta de Galicia tivéramos noticias de que efectivamente hai un compromiso para 

que no 2018 haxa unha partida de diñeiro para facer este campo durante o verán, que supoño que será  

cando teñen pensado facelo. Entende? Nós aprobámolo sen problema ningún. Entón, para aprobarlle a 

moción, desde Compromiso por  Barbadás, que quede claro, está aí televisión, estea quen estea, danos 

igual, o acordo número 1, queremos que quede así, adicar unha partida económica de 100.000 euros nos 

orzamentos para o ano 2018, punto. Acordo número 2, que por parte da Deputación Provincial e a Xunta 

de Galicia destinen unha partida de 100.000 cada unha para os orzamentos de 2018. Punto número 2 e 

punto número 3, estámoslle de acordo. E nada máis. E nada máis. Eu creo, creo, creo, creo que lle está 

ben claro. Agora, non nos fagan facer un acto de fe porque isto preséntanllo aos veciños e non é a 

realidade. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Só un último, por responderlle a Democracia Ourensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi brevemente. Excedeu o tempo.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Claro, é que vostede dixo. É que cambiar un campo de herba, mire. 

Podemos estar de acordo en gastar ese diñeiro aí ou non, pero, esteamos de acordo ou non, temos unha 

Escola municipal de fútbol. Esa escola municipal de fútbol necesita unha instalación, que como di a do 

Partido Popular, que os nenos non se lesionen. Esa instalación, deu o que si non da máis, necesita un 

céspede novo. E se non pois.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Señor Ramón

O Sr. Padrón toma a palabra: Quedémonos sen Escola municipal de fútbol.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, quedou clara a súa exposición.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu fixen antes unha pregunta que quería que ma respondera Sarín, para 

que se vexa o exemplo de como se está gobernando aquí en Galicia, aquí en Ourense. Canto diñeiro nos 

manda a Deputación para a axuda social, por favor?

O Sr. Sarín toma a palabra (BNG): Mira,  a Deputación subvenciónanos para Educador Familiar, 

16.800 euros. 

A Sra. Varelas toma a palabra: É que fixen unha pregunta que me parece adecuada

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está no seu tempo. Váiselle restar do tempo dela
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non se lien vostedes porque senón córrelle o tempo a vostede.

O Sr. Sarín toma a palabra: Eu vou ser moi breve, se queres que. Para o servizo de Axuda no Fogar, 

para o programa de OUBen Ourense, tamén nos subvencionan 16.800 euros, a Deputación. E despois a 

Xunta cada trimestre, rondan os 25.000 euros para xa dependencia, 25,27. Para a escola infantil, 42.000 

euros, aínda que solicitamos máis.

 A Sra. Varelas toma a palabra: Quixen que me respondera el para que se vira un exemplo de como 

queremos administrar o nos diñeiro. Ou sexa, para axuda social 16.000 euros, para campo de fútbol 

300.000 euros. Iso é onde quero chegar. Iso é onde quero chegar. Por favor, non se rían, non se rían, que  

isto non é demagoxia. Non son tonterías.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón un momentiño. Se queren falar, que teñen dereito a falar, baixen 

un pouquiño o ton de voz.

A Sra. Varelas toma a palabra: Temos a manía 

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que se lle escoita moitísimo de verdade, a Manuel.

A Sra. Varelas toma a palabra: Por favor, Chelo. Si que se vos oe.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un pouquiño máis baixo.

A Sra. Varelas toma a palabra: Temos a gran manía e así nos vai en España e así nos vai a todos, de 

pensar que os políticos somos deuses, podemos facer o que queremos co diñeiro. Pois non señores, non é 

momento de facer o que nos dea a gaña, hai prioridades. E me parece que os do PP non entenden o que é 

unha prioridade. Porque ao mellor señora Chelo, vostede ten unha moi boa vida, do cal eu me alegro, 

pero vostede sabe canta xente necesita diñeiro? Sabe canta xente hai que axudala? Educación é moi 

importante. Comer é moi importante. Axuda ao traballo é importante. Non, aquí, debatemos o campo de 

fútbol. Volvo a dicir que o campo de fútbol fai falta o arranxo, pero é que foi un erro, foi un erro, ter as 

instalacións que temos. E voulle  dicir por que, porque o deporte  lévamos o 10% do presuposto do 

Concello. Señora Chelo, eu non estiven no Pleno pero teño os presupostos do ano pasado porque mos 

mandaron. A ver. Ou que pensa, que eu me tapo os dedos, os ollos cos dedos. O Concello de Barbadás  

gástase un 10% en deportes. Sempre o dixen, díxeno en campaña, e o direi sempre, é unha aberración, é 

unha loucura. O 10% tiñámolo que gastar en axuda social. O 10% tiñámolo que gastar en comercio, en 

turismo, en fomentar riqueza no Concello de Barbadás. Iso é onde temos que investir o noso diñeiro para 

que creza, para dar máis cousas e non, veña campo de fútbol. É que vostede de verdade, vexo que é 

futbolera ao máximo. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: De verdade, vexo que o fútbol vaille no sangue, nas veas e en todo. 

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Xa rematei.

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

O Sr.  Varela  toma a  palabra: Si,  vale.  Continuo coas  xestións que  fixemos despois  de  recibir  a 

solicitude da Xunta, pois o Alcalde mantivo varias reunións co Presidente da Deputación Provincial nas 

que lle presentou os proxectos adquirindo o compromiso do cambio de céspede do campo de fútbol11, 

aportando o concello entre 40 e 50.000 euros. Vale.  No que respecta á Xunta de Galicia, ponse en 

contacto con nós no mes de xuño do pasado ano para revisar as solicitudes que tiñan feitas desde este  

concello, xa que ían asinar un convenio coa Deputación de Ourense para este ano 2017. Transmitímoslle 

que  a  necesidade  que  consideramos prioritaria  é  a  do  campo de  fútbol  dos Carrís  e  enviámoslle  a 

memoria xustificativa así como os proxectos. No mes de xullo deste ano temos unha reunión coa nova 

Secretaria Xeral para o Deporte, Marta Míguez, na que nos informa de que se vai firmar dito convenio en 

menos dun mes e que ninguén da Deputación lle falou do proxecto do campo de fútbol dos Carrís, 

quedando en ter en conta este proxecto para os presupostos do ano 2018.  Dito isto temos claro cal é o fin 

desta moción. O fin desta moción é de colgarse a medalla e aparecer na foto cando se cambie o campo, xa 

que é obvio que máis tarde ou máis cedo a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense terán que asumir 

que a día de hoxe a Escola de fútbol de Barbadás é a escola con maior número de licencias, que non 

dispón dunha instalación digna nesta provincia. Reitero, este Grupo de Goberno leva desde finais de 2015 

contactando con distintas institucións, Deputación, Xunta de Galicia e incluso coa Federación Galega de 

Fútbol para que colaboren co Concello neste proxecto. É triste ver na prensa e nos Boletíns Oficias como 

se aproban axudas para facer campos de herba sintética en Cortegada, Pereiro de Aguiar, que ten un en 

Loñoá e vai facer outro en Vilariño e está aprobado facer outro en Melias, onde nin sequera hai equipos 

de fútbol base. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou? Moitas grazas. Señora Chelo ten vostede un minuto.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra: Tres  cousas.  Señor  Padrón.  Son  Deputada  de  Infraestruturas,  sei 

perfectamente o que se vai facer na Deputación e doulle eu fe e dou a miña palabra aquí como Deputada. 

Soamente iso. Señora Fina Varelas, como me queda moi pouco tempo. Mire, encántame que vostede 

estea do lado do goberno e agora mesmo quedou constancia de que o señor Sarín, sabía que pregunta lle 

ía  facer  vostede  e  sabía  o que  tiña que  contestar.  Quedou moi claro  de  que  lado está.  O 10% do 
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presuposto  que sexa para deporte. Sabe o que é deporte señora Fina Varelas? É vida. Sabe que poboación 

temos aquí xuvenil, infantil, ata os maiores? Vostede o sabe? Non. Non o sabe. Vale? E mire, si son 

futbolera pero tamén me encanta o deporte e encántame axudar á xente, servizos sociais, que vostede, 

neste momento, eu estiven aquí gobernando oito anos, vale? Vostede de momento, non. Señor Adrián 

Varela.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. Pasa un minuto. Moi brevemente, pídolle por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Soamente, non me corra o tempo. Soamente que o acta do Pleno de hoxe 

xa ve que vamos a acabar pronto, déixeme terminar, vale?. Tamén llo pido.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Díxenlle  brevemente,  porque  senón  teño  que  abrir  o  abano  de 

intervencións a todo o mundo, de tempos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Acabo enseguida porque xa ve que resumín

O Sr. Alcalde toma a palabra Señora Chelo, ten un minuto máis

A Sra. Vispo toma a palabra: Perfecto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale? Para que despois non digan que non somos demócratas e que non 

deixamos falar nin rematar as intervencións. Un minuto máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Varela, se fala vostede hoxe con Marta Míguez lle dirá outra cousa, 

e senón chámea vostede mañá, vale? Ou se quere eu teño o seu móvil e ao saír de aquí a chamamos. Lle  

dirá outra cousa que non lle dixo nese momento. E os presupostos se poden cambiar, as modificacións se 

poden facer e o compromiso que tiñamos hoxe o Partido Popular era para que o campo de fútbol se 

arranxase, para que tódolos nenos da escola e o equipo de terceira tiveran unhas instalacións axeitadas e 

dignas. Se a vostedes non lles interesa díganllo á poboación. Agora mesmo podían ter o pé de dicir  e a 

man do Grupo de Goberno de dicir, vamos a aprobala. Eu non quero ningunha medalla e se traemos isto é 

porque son, sigo insistindo, que son as tres administracións. Eu creo que non o entenden. Non creo que o 

entendan. A medalla, como di vostede que a min me importa un corno, e perdón pola palabra corno, é que 

lle vou dicir, que o poría a Deputación. Entre a Xunta e a Deputación. Como se están facendo? Vostede o 

sabe perfectamente que leva deportes. Como se están facendo os demais campos? Sempre con achegas do 

concello que se fan.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, pídolle

A Sra. Vispo toma a palabra: Nada máis, xa queda a coherencia deste Grupo de Goberno. 

O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Chelo.  Si, si, pero interveño eu agora. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Aceptan esa modificación ou non?

 A sra. Vispo toma a palabra:   A señora Secretaria pode corroborar que se non hai un acordo como 

vamos a cambiar iso. Pero se non hai un acordo para que quere vostede unha modificación? Se o Grupo 

de Goberno me di que modifique isto

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pídolles un pouquiño de…pido, por favor. Chelo aceptan vostedes a 

modificación, ou non?

A Sra. Secretaria toma a palabra: El o que quere é que se vote, solicitar a celebración dun convenio á 

Xunta e á Deputación.

O Sr. Padrón toma a palabra: Claro, que quede aquí. Que se firme iso. Que se firme aquí iso dende o 

Concello. Porque eles están afirmando o acordo. Están comprometidos. Ou sexa, están afirmando que hai 

ese acordo. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón e Chelo, teñen que rematar. Ramón, Ramón, Ramón. Xa está. É 

expoñer. O que tocaba agora, a ver, por favor, vamos a ver. Ramón. Eu  estou respectando as quendas de 

palabra de cada quen. Estoulles dando incluso un marxe de tempo adicional. Por favor non se enzarcen en 

temas xa que non levan a nada que están explicados polo miúdo. Vostede expuxo a súa condición, o seu 

condicionante, a súa condición claramente. O Partido Popular, vaino a aceptar ou non. 

A sra. Vispo toma a palabra: Non, porque é un compromiso adquirido xa. 

O sr. Alcalde toma a palabra: Pois xa está. Non acepta a súa petición. Señor Ramón, xa está explicado. 

Ramón, xa está. Chelo e Ramón, por favor. Invítoos a manter silencio e á compostura. Estou agora na 

miña quenda de palabra. Pídolle un pouco de respecto como respectei eu todas as súas intervencións. Eu 

intento ser educado, reclamo o mesmo respecto para os demais, para min, perdón. É lamentable que nas 

veces que estivemos co señor Presidente da Deputación, e aquí está acreditado que tivemos esas reunións, 

está acreditado cos medios de prensa, e con Marta Míguez, en ningún momento, recalco, en ningún 

momento se fixo mención ao suposto acordo que había entre o Concello de Barbadás e a Xunta de 

Galicia e supoño que estaría involucrada tamén a Deputación. Nunca se nos fixo mención a iso. Marta 

Míguez non o dixo e probablemente, senón lembro mal, Marta Míguez era novata no posto, creo, creo, 

pero o Presidente da Deputación leva uns cantos anos xa nesa herdanza que recibiu. Leva uns cantos 

anos, pero non se nos fixo mención dixo. E a señora Chelo, Concelleira de deportes deste Concello 

durante certos anos tampouco nos fixo nunca mención diso. Eu creo que a lealdade institucional debe 

existir, e si había  ese suposto convenio o acordo coa Xunta de Galicia pois haberllo transmitido ao señor 
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concelleiro de deportes, e se non quere falar con el haberllo transmitido ao señor Alcalde. Eu creo que iso 

é  unha  obriga  de  lealdade  cos  veciños,  non  co  goberno,  senón  cos  veciños  deste  Concello.  E  os 

compromisos vense nos papeis. Os compromisos vense nos papeis. Recalco, volvo a falar que cando 

houbo a xuntanza con Bernardino, fíxose mención a unha liña de subvencións, non saíron as liñas de 

subvencións. Despois mantivemos unha reunión, que estaba tamén presente o señor Tenente Alcalde, en 

relación ao campo de fútbol e outros temas, e falouse dun diñeiro concreto, pero nunca se mencionou este 

suposto acordo do que vostede fala. Nunca nolo mencionaron señora Chelo. Pois non, non, dos anos 

anteriores, de cando vostede gobernaba. Cando vostede estaba no goberno. Dou por zanxada a miña 

intervención tamén, porque non teño moito máis que dicir. Creo que as intervencións foron bastante 

claras. Pido e reclamo lealdade institucional se hai supostos acordos ou se os houbera no seu momento, 

que non lle foron transmitidos a este goberno. Votos a favor ? Votos a favor desta moción.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! Unha cuestión máis. Estamos dispostos a negociar coa Deputación 

un convenio. A iso fomos en reiteradas ocasións. E sempre nebulosa. Nebulosa. Xa está. Votos en contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana e Grupo Mixto.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP, os votos en contra de 

PSdeG-PSOE e as abstencións de Democracia Ourensana e Grupo Mixto, o seguinte acordo: “Moción 

do  Partido  Popular  de  Barbadás  para  a  mellora  das  instalacións  do  Campo  Municipal  “Os 

Carrís””

5.  MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA IMPULSAR O COMERCIO 

LOCAL

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O seguinte punto da orde do día é a moción do Partido Popular de 

Barbadás para impulsar o comercio local. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Quen vai intervir?

 un senón hai que repetir a votación

A Sra. Vispo toma a palabra:Non, non, non, a ver. A día de hoxe o comercio constitúe un dos poucos 

motores económicos de Barbadás. É unha das poucas opcións que temos para xerar  de xeito directo 

emprego na localidade. Ademais é un eixo que vertebra o Municipio e que promove espazo onde unir a 

cotiá convivencia dos nosos veciños e veciñas. Tras de cada comercio existe un proxecto persoal ou 
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familiar que os inclúe na vida social e económica do noso Concello, axudando dunha forma directa aos 

que buscan a consecución das súas necesidades máis básicas ou procuran elementos que faciliten a súa 

vida. Durante estes máis de dous anos de lexislatura o actual goberno municipal non deu un apoio real ao 

comercio local, nin se implicou realmente en modernizar infraestruturas  e fomentar novas creacións. A 

adecuación e modernización das súas infraestruturas así como a creación de novos pequenos comercio e a 

súa adaptación competitiva parécenos necesarios evidentes, comprendendo que o Concello debe apoiar a 

mellora do noso propio comercio para optimizar o seu papel vertebrador. Dende o Partido Popular de 

Barbadás, na nosa férrea defensa do comercio local e apoio as pemes, trasladamos ao Pleno a creación 

das liñas de apoio crediticio de carácter reembolsable. Non pedimos subvencións a fondo perdido, pero si 

a  creación  de  axudas  reembolsables  que  sexan  máis  vantaxosas  para  o  peto  de  quen  hoxe  segue 

apostando para o comercio local e axude a súa promoción, posta ao día e creación. A devolución desas 

axudas iría destinada á propia bolsa, de xeito que en vindeiros anos poderían ampliarse, para chegar a 

máis xente ou reducir a cantidade orzamentaria, dependendo das necesidades do contexto do momento. 

Propoñemos a creación de créditos sen intereses permitindo dous anos para a devolución no caso do novo 

negocio, incluíndo o primeiro ano de carencia se así o require o beneficiario por ser máis complicado 

para pór en pé o negocio. Consideramos que o Concello pode dispoñer dos informes técnicos que así o 

aconsellen de crédito financeiro, ben para a posta en marcha dun comercio ou para a mellora do existente, 

con mellores condicións das que hoxe atopan. Caso, este segundo, no que non sería necesaria a carencia. 

Por elo presentamos no pleno para a súa aprobación os seguintes acordos: Primeiro, o Concello de 

Barbadás  destinará unha partida orzamentaria para o ano 2018, axudas para a creación do comercio local 

e  apoio ao  emprendemento.  Esta  partida  estará  dotada  coa cantidade  necesaria  que  permita  axudas 

reembolsables con interese cero a devolver en dous anos, podendo ser o primeiro de carencia. Elo deberá 

permitir  a  creación  de  vinte  novos  comercios  en  Barbadás.  Segundo,  o  Concello  de  Barbadás 

comprométese tamén a poñer en marcha unha bolsa de axuda á modernización do comercio local coa 

dotación orzamentaria precisa para atender á modernización e mellora da competitividade do comercio 

local xa instalado en Barbadás.  Facilitaránselle axudas a devolver nun ano co mesmo interese de cero 

anterior, ata alcanzar aos vinte comercios cada un. Instar ao Grupo de Goberno a realizar as xestións 

oportunas coas distintas entidades financeiras da zona para xestionar  un convenio que permita levar a 

cabo as axudas expostas nos puntos anteriores. Como xa dixen nas comisións informativas, trouxen uns 

exemplos que me imaxino que se todos entenderon, agora estamos no pleno, é o momento de que se hai 

calquera dúbida, logo, se podo  responder. Barallouse a posibilidade de que a primeira, a ver, o que 
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quedou claro na comisión informativa é que  se o Grupo Popular neste momento estivera gobernando 

faríamos a segunda opción, que sería un convenio con entidades financeiras porque entendemos que aí 

asume o risco a entidade financeira, e o Concello o que faría sería, mediante unha subvención pagar os 

intereses dos dous primeiros anos, ou o primeiro ano dependendo para a modernización, ou para o que é a 

posta en marcha dun comercio no Concello de Barbadás. Entendemos que sería a mellor opción para o 

Concello.. Axudas reembolsables? Se preguntou ao Grupo Popular que concellos os estaban facendo. 

Non teño ningún problema en dicilo, si lles dixen que si entraban en internet podíano ver, en Valencia, en 

Xixón, en Valladolid, en varios concellos pequenos destas provincias se está facendo. Aquí, en Coruña, 

hai dous concellos que o están facendo, dous concellos pequenos. Non teño inconveniente ningún en 

dicilo, e que realmente se están facendo como bolsas reembolsables para axudas a pequenos comercios 

das localidades. De momento nada máis. Entendemos que hai que promocionar o comercio. Entendemos 

que a partida que se deixou para o ano 2017, esperemos que a partida para o 2018 que aínda, como dixo a 

señora Secretaria, seguramente se aprobarán en decembro, sempre tarde  e mal, e entendemos que esa 

axuda para os comercios sexa moito máis do que neste momento no ano 2017 se fixo, e que non se pensa 

neles. Realmente as ideas que tivo este goberno sabemos que non saíron do propio goberno. Dámoslle a 

noraboa porque as cousas ben feitas tamén as recoñecemos. Dámoslle a noraboa a señora Concelleira por 

o segundo ano dos petiscos, é que non me saía a palabra, de “A bocados”. Pois que realmente foi todo un 

éxito. Iso é promocionar o comercio. Sabemos que as ideas nos bares de Barbadás pois axudaron a que 

isto se promocione, que sexa un fin de semana e esperemos que sigan por esa liña. O que si entendemos 

que teñen que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, remate que leva 5 minutos  e 41 segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Ai, me pasei xa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un pouquiño si.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra: Entendemos  que  teñen  que  incrementar  esa  partida.  Na  segunda 

intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Na segunda intervención prolonga, prolonga, prolonga a explicación, 

non o tempo. Señor Ramón, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. En cuanto a esta moción igual que na anterior. Estamos de acordo. 

Mire, estamos de acordo nisto de impulsar o comercio local. Respectamos as súas ideas sobre as axudas 

que se debe dar aos comerciantes e aos industriais, ou sexa a todos, porque vostedes na moción falan de 

comercio local e apoio ás pemes. Ou sexa, as pemes son todas as empresas que hai no Concello de 
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Barbadás, porque ou case todas, porque as pemes son todas ata 50 obreiros. Ou sexa que, son todas as  

empresas. Respectamos que vostedes pensen que así se axuda ao comercio ou aos empresarios, ou aos 

autónomos, pero non, nós non cremos nisto. Nós non cremos en axudas deste tipo. Por iso que estamos 

de acordo en impulsar o comercio, xa non vou a perder o tempo en que cambien os acordos porque non o 

van a facer, entón xa lle adianto que nos absteremos como fixemos antes. Para nós, iso si, para nós, eu 

podo falar algo tamén como experiencia porque son, levo vinte anos de autónomo, con traballadores, sen 

traballadores e dunha maneira ou doutra, e eu non quero axudas de parte do Concello nin de ninguén. 

Axudas de ir a buscar cartos, porque ao final estas axudas significan que hai unha cantidade de cartos que 

chegan uns poucos e as collen e outros non. Como se apoia aos autónomos, ás empresas, é mediante 

subvencións, subvencionándolle por exemplo unha parte do que pagan de IBI, porque iso chega a todos, 

cando contratan algún traballador,  facendo algún tipo de medida deste  tipo. Como nós,  no seu día, 

trouxemos unha moción como fomento do emprego, no que por exemplo, se unha empresa, non, non, 

non, non é o mesmo que créditos. Isto é presentar créditos, pero haberá empresas que non pidan créditos, 

entende? Entón non teñen acceso a esas axudas. Se vostede subvenciónalle o IBI, ou se cando ven pedir  

unha  reforma aquí  ao  Concello  en  vez  de  cobrarlle  o  que  se  lle  está  cobrando  hoxe  polas  taxas 

municipais, se lle cobra a metade, ou só se lle cobra o 10% ou non se lle cobra, aí é onde se apoia ao 

comercio. Repito, isto xa o dixen algunha vez, o comercio, xa non falo do, ou sexa iso era con relación ás 

empresas en xeral, non só ao comercio. Pero o comercio de A Valenzá, que é a vila que temos grande  

onde hai un comercio parecido aos barrios que hai en Ourense, como se axuda é tendo as rúas limpas, 

tendo un bo servizo público, tendo unha boa iluminación, facendo diversos actos dende o Concello, onde 

dea, pero non dándolle cartos a ninguén, cada persoa ten que vender o seu produto e ten que buscarse a 

vida para vendelo. O Concello ten que facilitar  toda esa infraestrutura que está arredor do comercio e do 

empresario, e cando ven aquí a pedir un papel que solucione os trámites burocráticos en pouco tempo e 

que non lle leve días. Así é como axudamos á xente que traballa, deixándoa traballar e facilitándolle o seu 

traballo.  Pero non creando axudas dese tipo, porque estas axudas, xa digo, respectamos que vostedes 

pensen que é así, pero eu, aparte de como representante dos veciños, tamén falo con coñecemento de 

causa.  Entón, isto  son axudas  que si  o aprobamos ou si  se  chegan a poñer en marcha vostedes se 

gobernan, ou quen as queira poñer en marcha ao final chegan a catro ou cinco persoas e non chegan a  

todos os empresarios, comerciantes que desenvolven a súa actividade aquí en Barbadás. E logo, pois, 

para dicir isto a nosa férrea defensa do comercio local, como falan vostedes, oia, estiveron aquí moitos 

anos, eh!, vinte e nove. Non temos un polígono comercial nin industrial eh! Vinte e nove anos! Vinte e 
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nove! E non foron capaces, eh! Entón non digan estas palabras, digan outras. Estas non as digan. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón por cinguirse ao tempo. Grazas. Señora Fina 

Varelas, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que hai uns meses, Democracia Ourensana, trouxemos unha 

moción de axuda ao comercio e pouco máis se riron de min, na miña cara, aquí os do PP. Que se non 

paseaba por A Valenzá, que se non sabía as necesidades da xente dos comercios. Eu pregúntome, esta 

moción, é non sei, non lle podo poñer nome, porque señora Chelo vostede traballa nun banco e ten que 

saber como funcionan as entidades financeiras. As entidades financeiras para dar un crédito necesitan 

unhas garantías, porque eu vou a un banco, se pido un crédito ao consumo, un crédito persoal para o 

negocio, vanme pedir unhas garantías. Por tanto, a gran maioría das persoas que montan negocios por 

desgraza non teñen moitas garantías que dar. Iso por un lado. Por o segundo lado os créditos persoais, ou 

créditos  ao  consumo,  por  moi  baixos  que  estean  están  a  un  5%.  Se  vostede  pide  unha  cantidade 

aproximadamente  de 50.000 euros para un negocio,  e  vostede calculou e  sábeo por o seu traballo, 

vólvolle  repetir,  vostede  calculou cantos  intereses  ten  que  pagar  o Concello?  Vostede  calcula,  sabe 

calcular, ao mellor traballa nun banco e non sabe calcular, como me di vostede que eu tampouco sei de 

presupostos tamén lle podo facer a mesma pregunta a vostede. Vostede sabe dicirme canto se paga de 

intereses por 50.000 euros? A quen lle vai dar as axudas? A un veciño si, a un veciño non? Que persoa 

está cualificada para facer un estudo viable dun negocio? Porque aquí pode ser dende cafetería a tenda de 

roupas, a tenda de coches? Que vamos a ter, persoas cualificadas en tódalas áreas, en tódalas áreas 

económicas para saber se un negocio é viable? Ou sexa, señora Chelo, vostede trae papel mollado. Trae 

unha auténtica trapallada. Felicítoa nunha cousa, que se acorde dos comerciantes. Que se acorde da xente 

que o está pasando mal. Por favor, poden estar calados, porque vamos a ver. A min  si me están run run ao 

lado moléstame.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Eu pídolle, o que dixen antes un pouquiño menos de volume. Pois 

escóitase, eh!

A Sra. Varelas toma a palabra: A min moléstame

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pódolles dicir que si que se escoita

A Sra. Varelas toma a palabra: Sabe que pasa? Sabe que pasa señora Chelo? Que non interesa o que 

estou dicindo. Polo menos ás outras partes, ás outras partes 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo.
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A Sra. Varelas toma a palabra: Polo menos as outras partes da corporación polo menos demostran un 

mínimo interese, ao cal o PP está visto que ven de casta, que nunca demostra interese polas outras persoas 

e despois xa pasa o que pasa. Trasladámolo a tódolos ámbitos, e enténdao quen  o queira entender o que 

acabo de dicir. O tema é o seguinte, esta moción é inviable porque non se dá feito. Non se dá feito. Por 

que? A uns si e a outros non. E o Concello non ten diñeiro para pagar intereses de créditos persoais. 

Porque nunha letra de 600 euros, 400 euros é de intereses, o demais é capital. E vostede di, non si, porque 

o Concello non ten responsabilidades, a responsabilidade é do banco. Vamos a ver, entón sabe o que nos 

pode pasar, que si se aprobara esta loucura, sería que ninguén accedera a isto porque os bancos van pedir 

garantías. Ou vostede no seu traballo dá 100.000 euros sen garantía ningunha por moito que o Concello 

pague os intereses. Non. Non hai ningún banco. E os convenios cos bancos non valen para nada, porque, 

señora Chelo, vostede ten que saber que os bancos teñen políticas, cada banco ten política. Hai bancos 

queren créditos persoais, créditos ao consumo, outros queren créditos hipotecarios e Abanca é variable. 

Cada tres ou cada catro ou cinco meses veñen circulares e cámbianse as cousas. Entón nós podemos ter 

un convenio dun crédito a un 5 e mañá vir outra entidade cun crédito a un 4. E o paisaniño non nos vai  

coller  a  nós  un  crédito  a  un 5  téndoo a  un 4.  Entón por  aí  non se  axuda  aos  comerciantes.  Aos 

comerciantes axúdanse dende o Concello con baixadas de impostos ou publicidade. Publicitar o que 

temos e poñer A Valenzá bonita. Poñer A Valenzá un sitio apetecible. Que sexa como un xardín, pouco 

menos, que á xente lle encante ir A Valenzá. Entón estamos axudando aos comerciantes porque estamos 

atraendo persoas. Do que se trata é dixo. Non se trata de dar diñeiro a dedo. Nin de aprobar subvencións 

ou axudas que non, á hora da verdade son inviables. E parece mentira que vostede, traballando nun banco 

veña con esa chorrada. Iso é o gracioso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu pediríalle a todos que utilizasen outra linguaxe.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Unha chorrada. Pero vamos a ver  señor Alcalde. Eu non a estou 

insultando a ela, porque como persoa ten o meu respecto. Ollo!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero as ideas son respectables

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero é unha chorrada porque o Concello non ten para andar pagando 

intereses persoais. Onde ten o diñeiro o Concello? Non temos para mandar tocar un frautista vamos ter 

para pagar intereses a comerciantes?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou a súa intervención?

A Sra. Varelas toma a palabra: Unha Que non temos diñeiro nin para mandar tocar un frautista é un 

dito, é un exemplo, unha ironía ou chámelle lo que vostede queira. Non temos diñeiro para iso, para canto 
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máis

A Sra. Varelas toma a palabra: Señora Chelo, deixe de facer ironía barata. Ese é un dito que se di na 

calle,  non hai  diñeiro para mandar  tocar  un frautista  para  canto máis para andar  pagando intereses 

persoais, enténdao como queira. E se quere sacar que ataco aos músicos diga o que queira, porque quen 

queda mal é vostede. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, rematou, porque rematou o tempo. Grazas. Ten vostede cinco 

minutos señora Marga.

A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Primeiro agradecer os parabéns da 

señora Chelo e dende logo tamén estou de acordo con vostede que o gran éxito débese ao traballo e ao 

esforzo que fixeron os hostaleiros, iso por suposto. Sen o esforzo e o traballo deles, é que non podo falar 

máis. Teño dor de garganta. Síntoo. Pois iso, que o esforzo deles é tan importante en acadar o éxito que 

acadamos coa segunda edición de “Barbadás a bocados”

O Sr. Alcalde toma a palabra: No me deixou dicirlle tan sequera. Xirei a cabeza, a verdade que si. Son 

vostedes como todos, digo todos, a veces como un patio de colexio. É certo. E eu tamén ás veces. Si, si. 

Iso é certo. Ten razón. Ten razón. Siga coa súa intervención, ten vinte segundos máis. Prosiga por favor.

A Sra. Pérez toma a palabra: Para comezar, debemos aclarar que dende hai máis de dous anos de 

lexislatura, este goberno municipal si está traballando para dar apoio real ao comercio local, xa que igual 

ca vostedes consideramos que este é un motor económico moi importante, porque ademais de ser o 

medio de vida para quen o rexentan tamén axuda a dar vida a un municipio, xa que un municipio sen 

comercio é un municipio morto. É tan importante é para este goberno municipal que dende o comezo da 

nosa lexislatura estamos traballando para apoiar ao comercio local realizando distintas campañas de 

promoción e levando a cabo  actuacións para mellorar e facilitar a creación de empresas. Entre estas 

actuacións levadas a cabo como vostedes saben, e por primeira vez neste Concello, está a axuda que se 

presta para o establecemento, arranque e consolidación de novas empresas ou a viabilidade de empresas 

existentes  para  a  súa  posterior  inmersión  no  mercado,  coa  concesión  de  espazos  equipados  con 

mobiliario, equipos informáticos e conexión a internet. Ademais de asesoramento, formación e apoio 

técnico en busca da idea empresarial, reguladas na ordenanza do servizo de niños empresariais. Como 

dato, esta semana reúnense a mesa de valoración para dar ocupación aos primeiros niños. Tamén dende o 

CET, estase facendo unha labor de información, por iso publícanse de xeito actualizado na páxina web, e 

envíanse  correos  electrónicos  para  facer  chegar  as  diferentes  empresas,  ás  diferentes  empresas  do 

Concello toda a información relacionada con liñas de axudas que ofrecen diferentes administracións, 
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como é o caso da última Orde do 1 de xuño, pola que se regula a concesión en réxime de concorrencia 

competitiva  de  subvencións  para  a  mellora  de  imaxe,  acondicionamento  e  modernización  dos 

establecementos comerciais detallistas. En concreto, nesta subvención, os gastos subvencionables desta 

Orde, son obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local, 

adquisición de moblaxe, actuacións de mellora na fachada, etc.  Este é o modelo que dende o goberno 

municipal e por recomendación de Intervención consideramos que é a máis factible. Desenvolver unhas 

bases para subvencionar aspectos que non contemplan outras administracións e axudar deste xeito aos 

establecementos detallistas, tal e como acordamos no Pleno do 5 de xuño do 2017, trala moción de 

Democracia  Ourensana,  con votos a favor do Grupo de  Goberno e  Compromiso por  Barbadás  e a 

abstención do Partido Popular. En canto ás liñas de apoio crediticio que vostedes, o Partido Popular, 

queren que se ofreza dende o Concello, e tralo asesoramento, repito, tralo asesoramento por parte do 

departamento de Intervención, temos que dicir, primeiro, que a creación destas axudas reembolsables non 

son a figura máis axeitada para axudar e apostar polo comercio local e as pemes, e a súa promoción, 

porque por un lado o Concello non ten xeito de contar coas garantías suficientes, como ben dixo a nosa 

compañeira Fina, que se deben esixir á hora de outorgar este tipo de axudas, e por outro, o persoal técnico 

do Concello pode estudar e valorar a viabilidade dunha idea de negocio, pero non a solvencia destas 

persoas para a devolución ou reembolso destas axudas.  Punto dous, que o feito de que este tipo de 

accións se leva a cabo noutros concellos como vostedes din, non supón un criterio serio para dalo por bo, 

tendo en conta que cada concello ten a súa propia idiosincrasia e o que é viable nun municipio non o é 

noutro. Punto tres, e o máis importante, dende o goberno municipal non podemos votar a favor algo que 

dende o departamento de Intervención indícannos que non se autorizará este tipo de axudas. En canto ao 

punto tres da súa moción, este goberno está totalmente de acordo en realizar todas as xestións

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

A Sra. Pérez toma a palabra: Necesarias coas distintas entidades financeiras para acadar os convenios 

máis vantaxosos. Vale, continúo logo.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Chelo, correspóndelle agora.

A Sra. Vispo toma a palabra: Sen que conte o tempo. Se hai un informe de Intervención, non temos ese 

informe.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, unha aclaración.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Penso que todos os Concelleiros e Concelleiras están no seu dereito a 
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pedir información sobre a xestión que poden facer, e preguntar e asesorarse tamén con Intervención, coa 

Interventora e coa Secretaria. Vostede o outro día, ata creo, eh? Permítame dicir, que igual me equivoco, 

igual me equivoco, dixo que se había que reclamar algún informe a Intervención que llo reclamaría. Creo 

que  dixo  algo  así,  nas Comisións.  Ela  asesorouse.  Ela  o que  fixo ata  o momento é  preguntarlle  a 

Intervención. Ela, como Concelleira. Vale, pero pódese requirir igual mañá tamén e diranllo. Claro.

A Sra. Vispo toma a palabra: Dáme igual que me conte o tempo Señor Alcalde.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non está contando, non está contando.

A Sra. Vispo toma a palabra: O Grupo de Goberno, digo o Grupo Popular, estou co Grupo de Goberno, 

perdón, o Grupo do Partido Popular, entendemos que a señora Interventora debería de estar nos Plenos, 

porque cando hai  algún tema de economía,  de  facenda,  ten que  asesorarnos,  porque agora mesmo. 

Esperamos un pouco. Colle aire.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Non estaba incluída nesa comisión. Non estaba incluída esta moción nesa 

comisión. 

A Sr. Alcalde toma a palabra: É certo. Debía estar aí.

A Sra. Vispo toma a palabra: Esperamos un pouquiño se quere. Non, non, esperamos un pouco. Digo 

que, a ver, se hai un informe de Intervención ou hai unha información da Interventora, non é que dubide 

da túa palabra, entende o que vou dicir, senón que a ver, entendo que debe de corroborar todo isto, porque 

se nós entendemos que isto non é viable, nós podemos retirar un dos puntos, loxicamente. Ou sexa, o 

Partido Popular, a ver, se o fan noutros concellos, entendemos que si é viable, porque senón, se fora un só 

concello, pola súa idiosincrasia podíamos dicir que ao mellor posiblemente non se poida, agora que 

varios  concellos,  concellos  neste  caso  o  fagan,  entendemos  que  non  sabemos  por  que  a  señora 

Interventora di isto, que está en todo o seu dereito e é a que máis sabe. Loxicamente. Pero claro, hai un 

informe que ela entendo que o Señor Alcalde debe de, ou vamos a ter que pedilo por escrito que estea 

cando hai algún tema económico, algunha moción, estea sempre nos Plenos para que nos poida asesorar. 

Porque agora mesmo, o que eu dicía, a ver o das entidades financeiras, iso é viable, vale? porque os 

convenios están aí, aparte hai un que traemos por escrito. Pero realmente, o outro se non é viable, pois 

entón se podía retirar ou poderíamos modificalo. Iso é nosa, vale? o deixo aí para que o que vamos a 

facer o Grupo Popular é que cada vez que haxa algún tal, pero se os demais grupos non nos apoian, 

entendemos que a Señora Interventora ten que estar nos Plenos, senón. 

A Sr. Alcalde toma a palabra: Tomamos nota do que vostede propón.

A Sra. Vispo toma a palabra: Case o paso a rogos.
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A Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede verá. Comece a súa intervención. Agradézollo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas de todas maneiras por aclarar este tema, porque entendemos que 

ten que ser así. Vamos a ver, señor Padrón, mire, vostede nos di que non somos serios e vostede é non 

serio, o seguinte. Vamos a ver. É incongruente, vostede votou en contra da baixada dos tipos do IBI, e 

agora nos di que poden baixárselle o IBI a un traballador? Ou sexa, eu é que non o entendo. Vale, vostede 

mo explica  pero  vostede  o  acaba  de  dicir.  Ou  eu  entendín  mal  ou  meus  compañeiros  non  sei  se 

entenderon  mal,  pero  creo  que,  vale.  Mire,  representante  dos  veciños  somos  todos,  non  soamente 

Compromiso por Barbadás. Somos todos, e se traemos esta moción é moi seria, moi digna e nós temos 

estas ideas que plasmamos enriba da mesa. Son ideas que non somos o Grupo de Goberno. Somos parte 

da oposición e polo que vemos neste Pleno, que ademais vai quedar constancia, é como si seis persoas 

estiveran en contra de todos vostedes que forman parte do goberno. Que quede claro! Polo que estamos 

vendo ultimamente. Eu non sei o que lle dirá aos seus veciños pero a ver que ideas trae vostede para o  

comercio,  para  a  pequena  e  mediana  empresa,  vale?  Despois,  señora  Fina  Varelas.  Mire,  vostede 

soamente fala do núcleo de A Valenzá. Nós, referímonos a todo o Concello de Barbadás. Sigo dicindo. 

Mire, eu traballo nunha entidade financeira e si se da a volta un momentiño voulle ensinar aquí a que tipo 

de interese están para os autónomos e as empresas. Isto é sacado de internet, eh! Ao 2.95, vale? para que 

o saiba. Mire, o asesoramento. Eu traballo nun banco e sei como funciona. Cando unha persoa presenta 

un estudo de viabilidade, a veces, hai empresas que axudan a que esta persoa se non ten diñeiro poidan 

crear a súa actividade, súa empresa, seu comercio. Iso creo que vostede o sabe, non teño que darlle eu 

clases que non dou clases a ninguén. A ninguén. Pero si sei como funcionan os préstamos. Aquí estamos 

falando non de préstamos a persoas, senón a comercios e pequenas e medianas empresas. Están a un 

interese máis baixo. O que estamos dicindo é que o Concello, o Grupo de Goberno faga subvencións, o 

poñemos na mesa. Estoulle dicindo que nós non gobernamos. Que o Grupo de Goberno poña unha bolsa 

ou poña unha subvencións para cubrir eses dous anos de intereses. Si sei multiplicar, eh! Sei multiplicar 

perfectamente. E se están ao 2.95 multiplique vostede, porque llo puxen nun exemplo moi claro o outro 

día e se quere llo paso despois. Perdoe, perdoe, expliqueillo á súa compañeira que creo que pertence a...  

Ou sexa, entre as dúas digo eu que haberá comunicación. Vale? Me entende. Eu non o dubido e non o  

dubidarei, vale? Dígolle que terán comunicación. A ver, entón iso. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa excedeu o tempo. Doulle vinte segundos máis, e non diga que non 

son xeneroso hoxe, que non sirva de precedente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si. Son as nove menos cinco
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Non ten que ver. Os tempos e o regulamento están para ser cumpridos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Mire, señora concelleira de comercio, o digo así, señora concelleira que 

leva o  tema de comercio. O que vostede nos relatou fai un momento é de promoción e emprego que o 

leva o señor Fírvida, no Centro Empresarial. E tamén quero dicirlle que meteu por aí, se meteu en terreo 

movedizo, porque realmente os niños empresariais cando quixeron entrar, estamos a que data, hoxe é día 

dous de  outubro senón me equivoco, vale? Dígame que aínda  hai  a  valoración a  semana que  ven. 

Soamente digo iso, tarde, tarde e tarde. E como sempre, neste concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Chelo. Tócalle a vostede señora Marga. Non, 

non, estamos na segunda quenda. Vostede empeza no segundo. Tócalle a vostede, desculpe.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non pasa nada. Non pasa nada. Vostede mete todo no saco. Eu dixen que 

non era seria a anterior moción. Nesta moción, creo que dixen que respectaba as súas ideas sobre o 

impulso do comercio e que, e que mete todo no mesmo saco. Entende? Eu, foi a anterior moción que non 

me parecía seria polo que lle expliquei antes, ou polo que lle explicamos. Pero esta, xa lle dixen que 

respectamos as súas ideas, pero non as compartimos. Non nos parecen efectivas. Con relación á señora 

Fina, vostede dixo antes, vostedes trouxeron a moción pedindo que o concello dera microcréditos, pero 

despois cambiáronllo, o concello só pode dar subvencións, nada máis. E agora, explícolle, explícolle, 

pasando  rapidamente,  por  favor,  non me interrompa.  Pasando rapidamente  polo  tema do  que  fai  o 

Concello, o dos niños empresariais,  estábamos de acordo coa idea e non, como xa dixemos no seu 

momento para nós está mal feito porque o tempo que se lle dá para que estean alí é demasiado, e os 

criterios de valoración tamén quería que se cambiasen, non foi así, pero será a súa responsabilidade e o 

seu éxito ou fracaso, pois dependerá. Ogallá teñan éxito, pero, a idea era boa, pero nos parecía que non 

estaba encamiñada. Seguen vostedes pensando que non hai nada feito aquí sobre polígono comercial nin 

polígono industrial. Absolutamente nada, entón seguir falando aquí de comercio e comercio, e todo, pero 

non se fai nada neste intre, como non se fixo en 29 anos. E logo vou volver a repetir a nosa idea de as  

axudas  que  debe  dar  o  Concello,  tanto  ás  empresas  como  aos  autónomos  que  son  subvencións, 

subvencións! O do IBI, significa que se unha empresa paga  500 euros de IBI, se lle conceda unha 

subvención pois ao mellor, sobre, eu non vou a entrar na cantidade que tería que ser, unha subvención, 

pide unha subvención pois por actividade ou polo que sexa, e concédeselle unha subvención pois de 250 

euros ou dos 500, se contrata como trouxemos nós no seu día ás mocións, que era para o fomento do 

emprego, que era conceder subvencións a autónomos e empresas con domicilio social no Concello de ata 

10 traballadores que contraten persoal indefinido a persoal empadroado no Concello.  Significa que esas 
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empresas, se contrataran a un empregado pois puideran acceder a unha subvención dese tipo. Como se 

pode dicir conceder subvencións por o valor que pagan de IBI, ou dun 25% ou dun 50%. Iso pódese 

facer, iso é ao que se refire, non se pode tocar no recibo. No recibo non, o recibo teñen que pagalo. O 

recibo teñen que ir e pagalo, pero se piden, se piden unha reforma ou piden calquera cousa, pode o 

Concello concederlle subvencións como concede outro tipo de subvencións polo valor que pagan, pero o 

recibo teñen que seguilo pagando. Iso pódese facer, pódese facer. E iso chega a todo o mundo, porque 

aquel que contrata, por exemplo, do tema de contratar traballadores durante un ano damos, ou sexa, 

subvencionámoslle a metade do que pagan do IBI. Ou se fan unha reforma, se fan unha reforma non se 

lle cobra a licencia municipal

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si se pode facer. E iso chega a todo o mundo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, dez segundos e remate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Esa é a nosa idea e nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ía darlle dez segundos máis porque xa ían 3:32.  Señora Fina, tres 

minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra: Volvo a repetir que temos que prestar axudas aos comerciantes, pero 

temos que prestar axudas aos comerciantes que sexan viables, que se dean realizado. O señor Padrón, 

recalcou no que o seu día  eu trouxen unha moción para microcréditos, a min explicóuseme aquí  e 

quedoume entendido que non se podía facer desa forma que se ía facer doutra forma. Entón, señor 

Padrón, rectificar é de sabios. O que vostede nunca vai rectificar nada porque vostede é así de cabezón e  

O Sr. Alcalde toma a palabra: As consideracións persoais, por favor, deixalas aparte, ou para dicilas 

fóra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Cabezón, no sentido de que é unha persoa que, cabezón, vou a explicar 

o que significa para min unha persoa cabezona. É unha persoa que aínda que non teña razón estarlla, non 

sabe retroceder, non sabe retroceder, nin sabe dicir errei. Por outro lado, a señora Chelo Vispo, acábase de 

rir  porque Padrón nomeou iso, e dixo, iso, iso, iso. Entón vostede estase rindo de algo que eu fixen e 

vostede aínda ven con outra cousa aínda peor. Aquí, vámonos rir todos, porque ao final isto é todo un 

chiste.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, vemos a ver, non é distinto. Se os microcréditos dixeron que non 

se podían dar, a ver agora como imos a subvencionar pedir créditos. Vamos, é que se unha cousa non é, 
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non é a outra. As cousas non é porque o poña un partido ou o poña outro. As cousas ou son viables ou 

non son viables. É equivocarse é do xénero humano e rectificar é de sabios. Entende? E non nos vamos a 

rir, porque eu non me vou rir do traballo de ninguén. Non o vou facer nunca. Nunca me vou rir. Eu non 

son como vostede. Non me vou rir, pero dígolle que esta moción, vostede quere axudar aos comerciantes, 

chapeau!. Eu tamén os quero axudar, eu penso que aquí nesta corporación todos queremos axudar aos 

comerciantes e aos locais comerciais que non só é a Valenzá. A ver, eu sei cales son os pobos que  

pertencen ao concello, e seinos todos, e maméinos dende pequena. Son de aquí. Vólvolle repetir, non fai 

falta que me diga, vostede só fala de A Valenzá, vale? Pero hai cousas que se dan feito e outras cousas 

que non se dan feito. Entón, dígovos a todos, poñamos cabeza e fagamos que as cousas que se dean feito 

e non nos facer perder o tempo, porque eu ao mellor no seu día nesa moción dos microcréditos, pois non 

era acertada,  e é mellor dar subvencións, pois dánse subvencións, pero créditos e pagar intereses de 

créditos, a ver, a ver. E vostede sabe ben que vai pedir un crédito a un banco, por moi barato que estea, 

pídenlle garantías. De onde vai sacar unha persoa que vai meter o seu primeiro negocio, garantías. Cantas 

persoas van ao banco con garantías, señora Chelo, para un negocio. A garantía é o propio negocio e 

moitas veces os bancos non apostan por os negocios, apostan por dar créditos para vivenda porque teñen 

a vivenda, e para iso tampouco as queren. Entón que garantía lle damos. Entón fan un estudo. Aquí temos 

que ter un técnico que entenda da hostalería, un técnico que entenda de construción, un técnico que 

entenda de pequeno comercio, un técnico que entenda de xardinería, que vamos ter un técnico que 

entenda de cada persoa que queira montar un negocio. Porque eu estou capacitada para o meu para saber 

un pouco se é viable, pero a min póñenme outro negocio e non teño nin idea se é viable ou non é viable.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Fina

A Sra. Varelas toma a palabra: Grazas.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Ten a palabra a señora Marga. Empece que lle vai 

correndo o tempo. 

A Sra. Pérez toma a palabra: Perdón. Empézame a tos. Quería comentar o que me di vostede señora 

Chelo, que me metín en Promoción Económica e iso que non é da miña área. Claro que non, pero son 

axudas que tamén se outorgan ao comercio local. Ou sexa, aí, neste tipo de axudas de negocio, para a  

creación de negocio é comercio local. O comercio local son negocios, son pequenas empresas, vale? 

poden ser incluso autónomos. E reúnese a comisión valorativa, de valoración esta semana, cando xa se 

completaron as solicitudes con toda a documentación que se esixe. Porque claro, se se vai presentando e  

non está  completa  de  nada  vale  facer  unha comisión  de  valoración.  E  para  rematar,  o  que  estaba 
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comentando antes, dicía que en canto ao punto 3 da súa moción, este goberno pois está totalmente de 

acordo  en  realizar  todas  as  xestións  necesarias  coas  distintas  entidades  financeiras,  para  acadar  os 

convenios máis vantaxosos para os novos emprendedores e as novas emprendedoras, ou para as empresas 

que desexen modernizar as súas infraestruturas á hora de pedir axuda económica. Nese punto estamos 

totalmente de acordo, polo que solicitamos retirar os dous primeiros puntos, xa que repito, como dixen 

anteriormente  non  vamos  votar  a  favor  despois  de  ter  coñecemento  dun  informe  negativo  do 

departamento de Intervención, e retirar ou substituílos por outros onde se indique pois, instar ao goberno 

a dación dunha subvención de axudas para poder atender ás necesidades ou demandas máis importantes e 

que favorezan a creación de novos negocios e modernización dos existentes. E aquí, pois dentro deses 

puntos que  podemos marcar,  pois  poderíamos contemplar  unha subvención de  intereses  anuais  aos 

créditos que se soliciten. E logo, soamente comentarlle ao señor Padrón que o IBI non é subvencionable. 

É  un imposto que non é subvencionable e hai que xustificar cando se dá unha subvención mediante 

facturas os gastos nos que se, no que se gasta  o diñeiro que te outorga unha subvención. Nada máis. Si,  

perdón. Si vostedes queren, pois  esperar a un informe que solicitemos, o informe por escrito da señora 

Interventora,  pois podemos deixar  esta  moción sobre a  mesa e  traela  noutro momento.  Nada máis. 

Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Teñen vostedes un minuto.

A Sra. Vispo toma a palabra Nós estamos dispostos a retirar o punto 1 e o punto 2, pero

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, de polo enriba da mesa é unha opción. Retirar puntos é outra

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, a ver, entendemos que se hai, ou sexa, podemos retirar o punto 1 e o 

punto 2 sempre que o informe de Intervención diga que non é axeitado. Vale? Entón, nós retiramos iso. 

Eu creo que se pode facer, sen problema ningún.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero o informe non está. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se non hai informe

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu non dubido da súa palabra. Claro, eu non dubido da palabra da señora 

Concelleira. Iso en primeiro lugar. Aparte, perdoa Marga, quedou en acta de que dixeches que iso, ousexa 

que iso sería por parte.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois o que poña. Claro, despois o que poña.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estámosche dando o parabén.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Non,  non,  non,  vamos  a  ver.  É  posible  que  ela  recibise  esa 

información. Pero unha cousa é unha información de palabra e outra cousa é un informe escrito. Entón, 
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non é un método legal de información.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é un método legal de información.

A Sra. Vispo toma a palabra: Dela fíome. Dela fíome. Claro. É unha represe

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois, vamos a ver. Vou a intervir un momentiño. Despois pode haber 

matices. Ese pode ser o resumo ao mellor, pero en algún momento pode haber algún matiz. Ramón, 

A Sra. Vispo toma a palabra: Acáboo de dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, por favor, estaba intervindo eu, pero ...

A Sra. Vispo toma a palabra: Ti de min non, pero eu dela si. 

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Os informes por escrito son unha cousa e as transmisións verbais e 

informacións verbais poden ser outras. Cando se fai un informe por escrito pode ser un pequeno resumo 

que diga, di isto, pero despois cando se faga o informe escrito pode ter matices. Ao mellor vostedes 

interpretan dun xeito e outros interpretan doutro xeito

A Sra. Vispo toma a palabra: Non temos problema

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón, eu, que lle quede claro esa situación.

A Sra. Vispo toma a palabra: Marga non terminei. Marga non terminei. Só un segundo. Só un segundo. 

Ao contrario, estou dicindo que me fío da súa palabra, vale? Eu creo que iso vale moito. Vale? Que o 

Grupo Popular nos fiemos do que vostede nos está dicindo. Entón que conste en acta de que eses puntos 

os retiramos sempre co informe de Intervención, aínda que sabemos que noutros concellos se fai, vale? 

que é viable. O segundo, perdón, o terceiro punto quedaría tal e como está para que se  faga un convenio 

coas entidades financeiras e poidamos, que se repercuta no comercio e na pequena empresa. Quedaría 

perfectamente. Aparte, se vostede está dicindo que hai ese informe, nós estamos de acordo. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non existe ese informe. A ver por favor. Exactamente, haberá unha 

información.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O informe verbal faise en presenza do pleno da corporación, Marga. 

Aténdeme un pouquiño. O informe verbal é o que eu podería facer aquí neste momento que queda 

constancia en acta nunha sesión Plenaria. Iso é un informe verbal. O resto son informacións que eu che 

podo dicir unha cousa e mañá outra, logo me vas reclamar a onde. Me entendes? Iso é o que estou 

tratando de dicirche. E respecto do planteamento do Grupo Popular sobre a redacción do acordo a min 

non me queda nada claro, porque nós estamos dispostos a retirar o punto 1 e o 2, se o informe da  
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Interventora é…

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que modificar o terceiro punto en todo caso. Non pode.

A Sra. Secretaria toma a palabra: É que hai moitas hipóteses. E despois instar ao grupo de goberno a 

que faga as xestións oportunas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra, Marga.

 A Sra. Secretaria toma a palabra: E despois se a señora Interventora emite un informe desfavorable 

respecto ao punto terceiro. E que eu creo que mentres non haxa outro informe que emita a Interventora, 

xa que non o pode dar de forma presente porque non está, eu creo que  este asunto sinceramente non pode 

votarse.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si ,pero estamos falando do punto 3.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdoa, pero la moción é deles e deciden eles

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, non, vano pedir eles

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O goberno non fai ningún cambio na moción. Non pretende ningún 

cambio sobre a moción. O goberno non plantexa ningún cambio sobre a moción. Non, non, non podemos 

facer ningún cambio sobre a moción. Non.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou sexa, eu non vexo que o tema estea para votar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Xa está

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, que conste en acta, por aí gravado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Graven vostedes, si. Digo graven aí. Iso non é certo. Na comisión estivo, 

o que pasa é que non estaba incluído, pero que non estaba nese, na comisión de facenda a moción. Non 

estaba nesa comisión. Podíase haber metido en facenda, é certo. Exactamente. Así é. Exactamente. Non é, 

non ten ninguén culpa. Estaba aí. Podía estar, haber estado aí.

A Sra. Vispo toma a palabra Señor Alcalde, por defecto de forma, por defecto de forma de que non 

estaba na comisión axeitada e non estaba a señora Interventora e requirimos todos polo que vexo que a 

señora  Interventora  dea  un  informe,  entendo  que  se  pode  ser,  vale?  se  leve  ao  pleno  seguinte 

directamente. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Esta moción?

A Sra.  Vispo toma a palabra:  O acordo.  Ou sexa   Ah!  O acordo.  O acordo.  Ou sexa  que  pase 

directamente co informe de Intervención e votamos nese momento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Só votar, sen debate xa.
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A Sra. Vispo toma a palabra: Sen debate.

A Sra. Secretaria toma a palabra: É o que se chama quedar sobre a mesa, porque se refire a un 

requisito  de  carácter  técnico,  e  despois  se  trae  directamente  e  se  di,  unha  vez  que  o  informe de 

intervención dixo que si, se pode votar. Unha vez que dixo que non, non se pode votar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Ao que nos referíamos é, se o Grupo de Goberno 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe, estou falando con el, eh!

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa, xa, pero non se nos escoita.

A Sra. Vispo toma a palabra: Ao Se o Grupo de Goberno di que acepta o terceiro punto pero 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non o imos a aceptar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Ah! Non se acepta?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, xa o dixen eu antes. Non vamos a aceptar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Facemos iso, que se pase a…. se vota.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Aparte diso, hai que darse conta de que o que pon este acordo, no 

terceiro punto di, instar ao Grupo de goberno a realizar as xestións oportunas coas distintas entidades 

financeiras, de forma, para xestionar un convenio   que permita levar a cabo as axudas expostas nos 

puntos anteriores, remítese aos puntos anteriores, polo tanto non é viable. Se non aceptamos un, aquí 

refírese aos puntos anteriores. Non. Non é viable. Non emendamos a moción. Deixámolo así. Deixámolo 

sobre a mesa. Punto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non se vota e se pasa 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se vota, pero sen debate. Quedou o debate exposto.

A Sra. Vispo toma a palabra Eu non quero máis debate

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Por iso mesmo. Por iso mesmo. Xa está. Polo tanto non se vota esta 

moción. 

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Ben, comentamos, o punto queda enriba da mesa á espera dun 

informe de Intervención. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Sobre a viabilidade do primeiro punto.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Entendo, o informe de Intervención, entendo que o pedirá ou o 

Alcalde, si o Alcalde evidentemente. Si, pero realmente o deber legar de emitir informes é cando o pide o 

Alcalde, non cando o pide, perdón pola expresión, calquera concelleiro ten que ser un terzo do número 

legal de membros da corporación ou o Alcalde ou cando, estamos obrigados a informar en determinados 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
33



CONCELLO DE BARBADÁS

supostos, non cando entra un pola porta e di, faime un informe.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde e que estea a presenza dela no Pleno. Senón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Tomamos nota xa lle dixen antes.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A vostedes. Facemos un pequeno receso de dez minutos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Retomamos o pleno. Por favor, proseguimos o Pleno. 

6. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO  PARA GARANTIR A SEGURIDADE NAS NOSAS ALDEAS

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao punto número seis, da moción do Grupo Mixto,  para 

garantir a seguridade nas nosas aldeas. Agradézolle que se reincorporen ao Pleno. Señor Ramón ten 

vostede a palabra. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Dende Compromiso por Barbadás presentamos unha moción hai 

meses para incentivar a compra e rehabilitación das vivendas sen habitar e abandonadas nos cascos 

antigos das nosas aldeas. Para iso propuxemos unha serie de medidas encamiñadas a servir de axuda 

neste propósito. Hoxe queremos poñer atención sobre outro problema urxente que é necesario abordar 

tamén dende o Concello. Son moitas e reiteradas as queixas da veciñanza sobre a situación ruinosa que 

presentan moitas edificacións destes lugares.  Moitas destas vivendas non están habitadas e en moitos 

casos foron abandonadas totalmente sen haber ningún tipo de mantemento posterior que evitara o seu 

deterioro. Polo tanto, a día de hoxe, algunhas teñen elementos da súa construción que representan un 

perigo para os viandantes, grandes fendas na súa estrutura, vigas de madeira cedendo, tellas a punto de 

caer  sobre  a  rúa.  So  hai  que  dar  un  paseo  por  estas  aldeas  para  ver  estes  elementos  facilmente  

recoñecibles. Achegámonos a un novo inverno no que se producen normalmente choivas e vento que 

inciden de maneira notable neste deterioro. Por todo isto pedimos que se adopten os seguintes acordos ao 

goberno, os seguintes acordos no Pleno e o goberno que os cumpra como é a súa obriga. Primeiro: Instar 

ao Grupo de goberno a proceder mediante os técnicos municipais,  cando falamos aquí dos técnicos 

municipais tamén incluímos aquí a Policía local ou Protección civil, que no desempeño das súas tarefas 

cotiás  tamén alerten destes  perigos,  a  unha revisión de  inmobles  destes  lugares  onde se  visibilicen 

grandes perigos de caída de elementos construtivos sobre a vía pública. Segundo lugar, avisar mediante a 

colocación dun aviso na propia fachada do inmoble do deber do propietario de retirar o antes posible 

estes elementos para que non representen un perigo para os viandantes; ademais de notificalo no seu 
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domicilio  se  é  posible.  Terceiro,  instar  ao Grupo de  Goberno a  realizar  algún tipo  de  campaña de 

información á veciñanza propietaria destas  edificacións para concienciala do deber de mantelas nun 

estado óptimo de seguridade. Ben, eu creo que non se necesita moita máis explicación e para non perder 

máis tempo, ou consumir máis tempo, perdelo non, porque non vimos a perdelo, creo que está clara, 

entón non vou a dilatarme máis.

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

Orensana.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Nesta moción estamos de acordo xa que hai que evitar as situacións 

perigosas e indicalas. Obviamente cando as casas están en estado de abandono ou practicamente caídas 

pois hai que comunicarllo aos propietarios para que, pois para que quiten o perigo porque é un perigo, 

tanto  tellas  como pedras.  E,  estamos  completamente  de  acordo  nesta  moción.  Non hai  moito  que 

obxectar.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitísimas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro do Partido 

Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Como é lóxico a ver hai que tomar medidas nestes inmobles que 

sofren un deterioro grave e que poden incidir na poboación na forma que ninguén queremos. O que si me 

gustaría é destacar unha cousa. O señor Padrón requírenos seriedade nas nosas mocións e despois da 

comisión  informativa  na  que  comentamos  unha  serie  de  aspectos  que  debería  ter  en  conta,  nós 

esperábamos que hoxe sobre a mesa tivéramos unha modificación feita por vostedes neses sentido. Como 

non temos ningún tipo de modificación e entendemos que esta moción roza e quédomo un pouquiño 

curto, a ilegalidade, temos unha proposta de modificación. Sería instar ao Grupo de Goberno, no punto 

primeiro, a que proceda mediante o persoal municipal correspondente, á inspección e catalogación dos 

inmobles que pola súa condición de abandono e deterioro nos seus elementos construtivos, supoñan un 

risco de caídas dos mesmos á vía pública ou riscos por problemas sanitarios. E prestar especial atención 

aos cascos antigos das zonas rurais. No punto segundo propomos a seguinte modificación, que unha vez 

que o Concello teña coñecemento de estes inmobles, cousa que xa ten que facer porque o vincula poidan, 

que destes inmobles poidan representar algún tipo de riscos para as persoas procedan polos canles legais 

establecidos.  Previamente  comunicarase  á  veciñanza  destas  actuacións  a  través  de  bandos  nos  que 

ademais inste aos veciños a denunciar aqueles casos que coñezan. E o punto tres deixariámolo tal cal está.

Nada máis, grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra a señora Victoria Morenza.
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O Sra. Victoria Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Pois ben, agora mesmo estanse a 

iniciar procedementos, numerosos procedementos. Estamos recorrendo ao sistema de ordes de execución 

en lugar de ordes de derribo como era antes. Entón agora obrígase aos propietarios, envíaselle unha 

notificación que é o sistema que procede neste caso. Envíaselles unha notificación para que procedan a 

tomar as medidas de seguridade oportunas en base ao informe que elaboran os técnicos. Evidentemente, 

si se iniciaron numerosos procedementos e algúns deles están paralizados xa dende hai incluso anos, 

como xa explicamos na Comisión informativa, debido a que non conseguimos localizar aos propietarios. 

Algúns deles viven en Arxentina, en lugares como Santa Uxía nos que a maioría dos propietarios ou ben 

non están os herdeiros claros ou ben viven tamén en Arxentina, no exterior, en México, e hai mesmo aquí 

en Barbadás, hai unha casa que ten moito perigo, ten perigo de derrube e xa foi informado Patrimonio. 

Estamos á espera de que nos indiquen as medidas de seguridade que debemos adoptar porque é unha 

zona protexida por Patrimonio. É dicir o procedemento é bastante complexo nuns casos. Noutros casos é 

máis sinxelo. Aclarar tamén que calquera cidadán pode presentar no Concello unha reclamación para 

proceder á adopción de medidas por parte do Concello para evitar incidentes ou accidentes nas vías 

públicas.  Esta  Concelleira  que  lle  fala  e  algúns  outros  membros  do  goberno  teñen  instado  varios 

procedementos deste tipo, de ordes de execución. A Policía local ten instado numerosos procedementos. 

O propio persoal técnico do Concello ten instado numerosos procedementos.  E nesa liña imos actuar. 

Dicirlles tamén que en decembro do 2015 editouse un bando, que a verdade é que o deixei, traspapeleino 

e deixeino abaixo, pero foi un bando que consta duns arquivos como editado en decembro do 2015, 

precisamente instando, recordando a lexislación. Era un bando bastante longo, bastante denso, instando á 

veciñanza a que teña unha conciencia cidadá e que colaboren non so mantendo as súas propiedades nas 

debidas condicións senón tamén iniciando procedementos si fose necesario, se o considerasen necesario. 

O que está claro é que esta é unha labor de todos, de todos os membros da corporación e de todos os 

veciños, para mellorar a seguridade viaria por parte nas nosas aldeas fundamentalmente. Hai pobos nos 

que case non hai este tipo de vivendas porque está, son pobos bastante habitados. Todos os coñecemos. E 

sen embargo, hai outros pobos, na parte de Bentraces, de Sobrado nas que se debería tomar medidas. 

Persoal, non temos o persoal suficiente. Evidentemente incrementaremos o noso traballo. Xa estamos 

incluso buscando alternativas para facer, para iniciar o procedemento dunha forma máis áxil, con persoal 

de axuda,  traballadores municipais,  quero dicir,  incluso os propios Concelleiros.  E despois,  o punto 

número dous, o que se refería Manuel Angel, na colocación dun aviso na propia fachada, ese non é o 

trámite. O  trámite, como dicíamos nas comisións informativas, é iniciar un procedemento, non colocar 
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un aviso na propia fachada porque iso non implica nada. Non implica obrigatoriedade para o propietario. 

Soamente sería ao mellor un aviso que podería emitir o Concello, e entón advertir aos viandantes de que 

non poden pasar por aí ou que teñen que tomar precaucións. E o do tema da campaña, da campaña de 

información, xa lle  digo que xa se iniciou en decembro do 2015 e que si  que estamos dispostos a 

intensificar, a intensificar o noso traballo a nivel municipal. Evidentemente non sei se o compañeiro 

Ramón Padrón aceptará as propostas, as emendas de substitución que plantexa o Partido Popular, estamos 

á espera de que así nolo diga. A nós a moción parécenos un pouco incompleta nese sentido porque hai un 

procedemento  xa  aberto.  Entón o número dous está  un pouco coxo,  pero  na  segunda intervención 

seremos máis precisos.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Somos conscientes, en primeiro lugar quero dicirlle de que somos 

conscientes dos casos moi graves de vivendas ruinosas. Somos conscientes dos casos moi graves de 

vivendas ruinosas que están á vista de todo o mundo e que hai que iniciar procedementos porque si que 

presentan perigos en todo o que é a súa estrutura, pero a moción aquí vai máis polo camiño doutras  

construcións que sen representar un grave perigo, porque caia a súa estrutura, teñen elementos como son 

vigas ou tellas ou algo que simplemente necesitan unha pequena retirada ou unha pequena intervención 

que deben facer os propietarios. Polo tanto, eu  estou de acordo en modificarlle o punto número un, 

porque é engadirlle un pouco máis de literatura, pero non cambia o sentido nin o espírito do que era o 

punto  número un. Non estou  de  acordo con cambiarlle  o  punto número dous porque nós non nos 

referimos a eses procedementos longos desta clase de vivendas, como foi a vivenda das Lamas que xa  

teñen máis complicación. Eu, a moción vai máis referida a eses pequenos elementos construtivos que 

simplemente cunha pequena intervención se solucionan. Entón o punto número dous é moi importante 

porque nós pensamos que os veciños non denuncian ao do lado, nin o van a facer, aínda que vexan 

tódolos días que está a tella a punto de caer. Sen embargo, cando pasa a Policía local por un lugar ou pasa 

Protección civil, se teñen unha orde de parte do Concello de alertar ou de vixiar este tipo de perigos, pois 

se coloque un aviso no propio inmoble porque é moi efectivo. Que non vai ser efectivo no cen por cen 

dos casos? Non o vai a ser, porque moitas veces, seguramente, ese propietario ao mellor como se falaba 

aquí está en Arxentina, ou está tal, e vai ser moi difícil. Pero se o propietario, so que sexa nun cincuenta 

por cen dos casos vai a vivir en Ourense e seguramente no momento que se lle poña unha pegatina no 

inmoble vai a vir porque o vai a chamar alguén. E vai a vir, e vai a solucionar o tema rapidamente para  

retirar esa pegatina de aí. Entón nós tratamos de traer mocións que sexan efectivas e si se pode facer. 
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Entón pois ese é o sentido desta moción, non de complicar a vida con máis procedementos de outro tipo 

de construcións que si que se necesitan máis procedementos ou que non se da encontrado ao veciño, pero 

hai edificacións que presentan pequenos elementos construtivos que están a punto de caer e necesitan so 

unha pequena intervención, e cun simple aviso soluciónase o tema. Entón iso é o que debería para nós 

facer o Concello. Entón estamos de acordo en modificar o punto número un, pero non estamos de acordo 

en cambiar o punto número dous porque Entón desvirtúase o sentido que nós lle queremos dar á moción. 

Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, dicir o que dixemos antes e que está ben poñer sinalizacións onde 

hai perigo para que os veciños o vexan. O que é ben certo é o que di o señor Padrón, que é moi difícil que 

un veciño vaia falar doutro veciño, vir ao Concello avisar,  que che están caendo as tellas.  A xente, 

normalmente entre veciños, non lle gusta estar acusando uns a outros. Entón, o que si é que é unha pena 

que no Concello de Barbadás temos pobos moi bonitos, temos casas antigas preciosas e é unha pena que 

non se restauren, que non apostemos polo noso, por o rural, que non apostemos polas casas que é un 

encanto que teñen, e como di Padrón é certo que se a un veciño lle pos un carteliño de perigo a casa o 

veciño entérase e o primeiro que ven ao Concello para que lle quiten iso e seguramente, teño que darlle a 

razón aí, que seguramente ao veciño vai querer subsanar iso porque a ninguén lle gusta na propiedade 

súa, eses carteliños. Eu creo que a moción, Ramón basea máis que nada neste punto, entón eu vexo 

axeitado porque tampouco é unha cousa que custe moito dende o Concello facela e si podemos estar  

fomentando que a xente pois arranxe tellados ou bote balconada, pequenos arranxos sen dicir grandes 

obras. Grazas

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Primeira parte, aínda que vemos que hai aceptación da modificación 

do punto número un por parte do compañeiro de Compromiso por Barbadás, dicir neste sentido que non é 

banal o tema sanitario. A gran maioría destes inmobles que sofren un deterioro e un abandono poden ter 

en moitos casos  algún tipo  de  foco, como poida ser  pulgas,  ratas.  Entón habería  que  prestar  unha 

intervención tamén sanitaria. Vamos a ver. Agora á parte que nós vemos incluso máis importante pola 

forma. O punto un, se mantemos o punto un, desde logo está vinculando ao Concello. Entón, no punto 

dous, entendemos e vamos requirir a información da señora Secretaria ao final da miña intervención se 

pode ser, é para saber si no momento que o Concello ten unha información sobre perigos, xa sexa ás 

persoas por risco de caídas de elementos ou ben por problemas sanitarios nun inmoble, se unicamente lle 
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bastaría  ao  Concello  con  poñer  unha  información  deste  tipo  que  vostede  di,  ou  ben  iniciar  un 

procedemento administrativo. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra, ah! quere responder ao informe?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Absolutamente, no momento en que o Concello ten información 

sobre  calquera  circunstancia  que  afecte  á  seguridade,  salubridade,  incluso  ornato  público  que  está 

contemplado na Lei de Ordenación Urbanística de Galicia, como deber dos propietarios, ten que iniciar 

de oficio un expediente. Por outra parte, sinalar, apostillarlle ao señor Padrón que non se pode intervir 

nunha propiedade privada, se non se tramita o previo expediente, e que a advertencia de perigo colocada 

implicaría xa a apertura dese expediente, aínda que non sexa un expediente de ruína porque pode tratarse 

simplemente de corrección dalgúns elementos como vostede sinalaba, as tellas. O problema radica en que 

non dispoñemos de unha brigada de inspección municipal que poida dedicarse en exclusiva a ir, e cando 

digo unha brigada de inspección inclúo á Policía local, que puidera dedicarse en exclusiva a ir apreciando 

iso. Vamos a ver, como se sabe se hai un risco na caída dunha tella? Pois francamente a simple vista pode 

non saberse,  salvo  que  che  caia  xusto  canto  estás  pasando  por  alí  a  tella.  Hai  que  ter  uns  certos 

coñecementos. Entón, francamente a operatividade de poñer un anuncio sería iniciar o que xa estamos 

facendo, iniciar un procedemento técnico, un procedemento administrativo, perdón, con intervención dos 

técnicos para sinalar esas carencias. Despois, eu incido en que a acción en materia de urbanismo é 

pública, non ten porque ser un veciño o que denuncie a outro veciño, utilizando a palabra denuncia 

simplemente como vir ao Concello e dicir, por favor bótenlle un ollo que a casa do lado da miña pois ten 

un risco en tal parede, ou en tal tal. É que llo poden transmitir a vostedes como Concelleiros e son  

vostedes os que poden presentar esa denuncia. Calquera persoa que, por iso ten carácter público. Entón en 

canto  á  responsabilidade  do  concello  non  é  a  colocación  dunha  pegatina  ou  dun  cartel,  eh! 

Automaticamente en canto se coloque esa pegatina está recoñecendo a existencia do risco e hai que 

iniciar un procedemento administrativo. Grazas.

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

A Sra. Morenza toma a palabra: Ao respecto disto dicir tamén que aínda que sexa so tomar medidas 

sobre  unha tella,  sobre  unha madeira  que  está  caendo,  require  un informe dun técnico,  ou ben do 

aparellador ou ben do arquitecto, e tense que iniciar un procedemento, é que non se pode facer nada sen 

que se inicie un procedemento aínda que sexa mínimo. Aínda que sexa unha cuestión menor, e aínda que 

a notificación sexa rápida e a intervención do propietario tamén sexa rápida. Pero todo ten un principio e 

un fin e a Administración funciona así. E dicir tamén que o tema da pegatina, vostede fala de pegatina, 
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non sería o xeito de proceder, e no momento como di Silvia, en que o Concello pon unha información 

pública que para min dende o meu punto de vista, este tema da pegatina sería como unha letra escarlata, 

eu  non  o  entendo,  administrativamente  non  ten  cabida,  pero  nese  momento  o  Concello  adquire  a 

responsabilidade subsidiaria, o Concello, cada expediente que se abre é responsable subsidiario do que 

logo pode suceder,  entón o tema é máis serio e ten unha entidade maior,  incluso unha repercusión 

económica sobre as arcas municipais que hai que ter en conta. Quero dicir, isto hai que facelo paso a 

paso. Evidentemente pódese empezar dando pasos, que xa se empezaron dando, facendo un censo de 

vivendas en mal estado, iniciar ordes de execución, pero con tempo e con tranquilidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Un minuto ten vostede.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu xa vexo que aquí os problemas non se queren resolver, senón que 

nada metemos a administración polo medio, metemos o papeleo e podíalle traer aquí moitos exemplos e 

moitas fotos de vigas que levan anos a punto de caer, que as ve un Policía local e que as ve calquera 

persoa. Nós tratamos de tratar solucións efectivas para que iso, arranxemos os problemas e non veñan as 

desgrazas. Pero, vostede, señora Secretaria, perdoe que lle diga fai valoracións de que unha persoa se é 

competente ou non para ver que unha viga está a punto de caer. Calquera persoa, ou sexa non fai falta que 

sexa un técnico de nada en concreto. Ou sexa, un Policía local, ou unha persoa de Protección civil que 

traballa para o Concello pode visualizar perfectamente un elemento perigoso que pode caer sobre a rúa, e 

pode alertar aquí no Concello dese elemento, e se queren modificamos o punto número dous, onde pon, 

avisar mediante a colocación dun aviso na propia fachada do inmoble do deber do propietario de retirar 

debidamente estes elementos para que non presenten un perigo para os viandantes ademais de iniciar o 

procedemento. Se ese é o problema pois engadimos o de iniciar o correspondente procedemento legal.  

Pero nós creemos, vostedes, vamos a ver, nós creemos que o problema en moitas situacións, en moitas 

situacións, non en todas, solucionariámolo desta maneira.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten trinta segundos máis, porque xa se excedeu.

O Sr. Padrón toma a palabra: Polo que expliquei antes, polos problemas, si, claro que sería ideal que 

denunciara o veciño do lado, que lle dixera ao do lado, mira que che está caendo iso, pero non llo di. E 

pasan cinco anos e non llo di. Ata que un día cae. E non llo di. Si, terían que vir os veciños escoitar a súa 

explicación que iso ten que ser así e tal, pero non o fan. Entón, si se fai como se explicou antes, como 

intentamos que se aprobe na moción si se faría. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A primeira cuestión, a señora Secretaria que responda ao requirimento 

que lle facía o señor Ramón, pero despois que nos diga como propón que quede o segundo punto.  
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Opinión. E que nos explique como quere que quede o segundo punto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, eu vou matizar unha cousa, eu non emito opinións. Eu 

aquí informo. Eu non opino se é unha boa ou unha mala idea, opino si se axusta ou non á legalidade. As 

opinións eu non son quen para emitilas, as que teña eu. Por outra parte, respecto á utilización da Policía 

local e a Protección civil, non esquezamos que soamente dúas persoas son funcionarios e o resto son unha 

agrupación de voluntarios. Ou como si me di, os profesores da escola de música poden advertir e poden 

alegar  que  non  está  dentro  das  súas  competencias.  É  dicir,  aquí  a  xente  que  estamos  traballando 

procuramos facer  un pouco de  todo  na  medida  das  nosas  posibilidades  pero  iso  lle  correspondería 

tecnicamente a unha brigada  de  inspección con uns informes determinados,  porque non se  esqueza 

vostede que se ao mellor ten que inspeccionar un edificio, lle poden caer, vostede o saberá polo seu 

traballo, terán que levar un casco, unhas medidas de seguridade determinadas. Pero vólvolle a repetir que 

afirmo a total

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero eu non estou falando de entrar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero afirmo a total incompetencia de Policía local, salvo que sexa 

algo obvio e na súa calidade, xa non so de Policía local, incluso de simple cidadán, eu mesma como 

Secretaria, afirmo a miña incompetencia para determinar se un elemento estrutural ou non estrutural está 

en risco de perigo. Salvo que sexa algo tan absolutamente evidente que xa non sería en condición de 

Secretaria do Concello,  sería en condición de cidadán. Respecto ao tema da  salubridade  repítolle  o 

mesmo, fixeron unha advertencia  sobre posibles  pragas  de  ratas,  serpes,  pulgas,  entón entendo que 

tampouco se pode expoñer ao persoal municipal, que non se encontre incluído nas súas funcións a ese 

tipo de cuestións. E aquí non se trata de que o procedemento sexa un problema. O procedemento é a 

garantía que a Lei lle ofrece ao cidadán para que a Administración non poda entrar na súa propiedade 

privada e facer o que lle dea a gaña. E o contrario chámase vía de feito e é denunciable, e os sentaría a  

todos vostede nun banquiño. Polo tanto, infórmolles legalmente de que no momento que detecten a 

existencia,  por suposto unha existencia non arbitraria nin aparente,  vostede pode ser que teña unha 

cualificación polo seu traballo, máis elevada que a dos demais, pero eu non son capaz de dicir se unha 

parede se vai caer ou non se vai caer, ou se unha viga se vai caer ou non se vai caer, ten que ser un técnico 

o que informe. E o procedemento é un mecanismo de defensa para o cidadán fronte a o poder omnímodo 

que en moitos casos ten a Administración. É garantista, non é un obstáculo que pretendemos poñer os 

técnicos para que os políticos non poidan facer as cousas. É o mecanismo que a Lei establece para a 

defensa do cidadán. Polo tanto o que procede es, vostede non pode entrar en unha propiedade privada, 
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chámese  concello  chámese  como  se  chame,  sen  que  previamente  haxa  un  informe  técnico,  unha 

advertencia, un prazo de alegacións, que se non contesta se procede a unha execución subsidiaria, e isto é 

o que é. Ou sexa, é o que a Lei di que hai que facer.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, o que está dicindo a señora Secretaria, o indicando a señora 

secretaria.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero no momento que vostede coñece que hai un elemento que está 

caendo o Concello ten automaticamente, porque senón o Alcalde pode acabar no cárcere porque se cae 

unha tella e lle parta a cabeza a   un señor

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro,

O Sr. Padrón toma a palabra:Pois deixemos que se caia e non fagamos nada

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero mire vostede xa que coñece as zonas do municipio é a 

primeira  persoa  que  pode  empezar  a  denunciar,  como representante  dos  cidadáns  que  non  queren 

denunciar,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non lle chamemos denuncia

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Que hai  un  perigo  inminente.  É  que  tecnicamente  se  chama 

denuncia. Lamentablemente, ou comunicar calquera de vostedes, calquera cidadán e calquera, incluso 

transeúnte, pero automaticamente entra un pouco a responsabilidade

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, non estamos entrando en debate.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Si,  pero  non  temos  unha  brigada  de  inspección  para  facer 

exhaustivamente iso.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero temos unha brigada de obras.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero é de obras non é de inspección. Oxalá foramos un Concello que 

puidéramos ter tódalas brigadas que necesitáramos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, o que vostede expón está claro pero tamén está moi claro o que 

indica a señora Secretaria. O que indica a señora Secretaria é que unha vez que hai unha intervención 

mínima por parte da Administración aínda que sexa alertando, simplemente cunha pegatina no chan, 

estamos obrigados a iniciar un expediente. Co cal

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Digo, que unha vez que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero é que é automático, é que é automático.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Ademais se inicie o correspondente procedemento legal, foi o que dixen 

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que ademais

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non o pida é que é obrigatorio.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero poñémolo. Pode ser así? É Válido así?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que é así

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que é así.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ousexa, vostede quere que aos procedementos que abramos lle 

poñamos unha pegatina.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é marcar. Iso non se pode facer. Iso é marcar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si é un perigo inminente se pode facer iso e moito máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Inminente.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Pero se o Concello non marca .

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ir por orde. Estamos aclarando a moción e polo tanto estase 

alargando, pero estase alargando de máis. Sexa breve.

O Sr. Padrón toma a palabra: Digo que non lle pidan aos veciños que marquen nada logo, porque se o 

Concello

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non, olliño. Ramón, é moi diferente que un veciño alerte á 

Administración Pública que está na súa obriga de facelo e de atendelo, a que a Administración Pública 

sinale  á vista  de todo o mundo, á vista  de todo o mundo que esa vivenda pode presentar algunha 

anomalía. E vostede está falando nun momento de perigo inminente e noutro momento está falando de 

pequenas deficiencias que haxa que advertir.

O Sr. Padrón toma a palabra: Hai concellos que alertan, mándanlle cartas aos veciños de que teñen a 

súa parcela sen..

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, pero a carta é privada e particular, e a pegatina é pública.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Nós o facemos, pero ata onde non chegamos veñen eles, os propios 

veciños a dicir, ollo que teño medo a que me coma o lume este verán, por favor inicien procedemento. Iso 

é unha cousa.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  E unha cousa Ramón é mandar un escrito desde o Concello a un 

particular con nome e apelidos e que chegue ao seu domicilio e que vai ao buzón dunha persoa, e outra 

cousa é marcar, estigmatizar a ninguén porque ten un pequeno defecto na súa casa.  Porque vostede 
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mencionou por algún lado pequenos defectos e despois por outro falou de grandes deficiencias.

O Sr.  Alcalde  toma a palabra:  Creo que  o debate  está  rematado.  A señora  Secretaria  ofreceu as 

explicacións que eran oportunas a nivel legal, a nivel legal . Como?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, entendemos e gústanos o sentido da moción, pero témonos que 

cinguir á legalidade. Témonos que cinguir á legalidade. Entón a legalidade acaba de explicala a señora 

Secretaria.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Non, a moción, se poñemos viandante poñemos ademais iniciar o 

procedemento legal como é, como ten que ser, a moción sexa legal. Que vostedes queiran poñer unha 

pegatina alí ou que non a queiran poñer iso é outra cousa. Non digan que a moción non é legal, que non 

se pode facer.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A pegatina, dende o goberno non a vemos polo feito de que quere 

marcar, marca o persoal.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vale, e eu respecto a súa opinión, pero que se poida facer ou non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei se se pode facer ou non. Eu penso, ou o goberno pensa que é 

marcar a unha propiedade, a unha persoa como incumpridora de algo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu entendo que previo informe técnico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Previo informe técnico se podería poñer 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, alertar. Pero ese non é o mecanismo previsto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E que hai un momento dixo que era deficiencias 

O Sr. Padrón toma a palabra: Dunha cousa que pode ter un perigo ou non, depende do 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede, hai un momento dixo pequenas deficiencias. Temos que acabar 

a moción. Ramón, a ver. Este debate acabou. A señora Secretaria informa legalmente dos puntos que son 

aplicables, nada máis. E que estades entrando agora nun debate doutra índole que non leva a nada e que 

non procede na moción. E que esta moción, vostede tivo 15 minutos de intervención polo menos. Polo 

menos. Polo tanto, votos a favor da moción?

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vamos a ver.  Modificamos o punto número dous onde pon, avisar 

mediante a colocación dun aviso. Ou sexa, aceptamos o punto número un, a modificación do Partido 

Popular. E no punto número dous engadimos, indicar a viandantes, ademais de, iniciar o procedemento 

legal coma é menester. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quitando o aviso

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, non, deixando o aviso.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Non.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si, si, si. O aviso porque é o efectivo, non hai máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, a protección de datos é moi importante. Rematou. A ver. Rematou. 

A ver. Ramón, Vale,  pois vai así.  O señor Ramón decidiu que a moción vaia así.  A ver, por favor. 

Rematou. Rematou. Non hai máis debate sobre este asunto. Creo que debater non leva a  nada. Votos a 

favor?  

O Sra. Secretaria toma a palabra: Descúlpeme pero a miña honestidade profesional non lle consinto 

que a poña en dúbida a ninguén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que dixo?

O Sra. Secretaria toma a palabra: Dixo, miraremos, cando gobernemos nós, se é legal ou non. E lle 

dixen a Secretaria vai seguir sendo a mesma.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, rematou. Rematou.

O Sr. Padrón toma a palabra: Acaba de aportar unha cousa Manuel. Cando a policía ve un perigo pon 

un precinto 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, porque hai un procedemento iniciado. Non. Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pois iso é o que

O Sra. Secretaria toma a palabra: Hai un atestado. E o informe o fan os técnicos.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non pode ser.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Votos a favor? 

O Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto vota que si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver. Abstencións?

O Sra. Secretaria toma a palabra: Se abstén o Partido Popular e Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra? 

O Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de Grupo Mixto os 

votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG e as abstencións de PP e Democracia Ourensana o seguinte  

acordo: “ Moción do Grupo Mixto para garantir a seguridade nas nosas aldeas”

7.  MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA AOS CAMBIO DO HORARIO 
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NOS PLENOS.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción de Democracia Ourensana relativa aos cambio do horario nos 

Plenos. Ten a palabra a súa voceira.

A Sra. Jácome toma a palabra (DO): Ao principio do mandato actual aprobouse o cambio do horario 

de tarde/noite para construír idilicamente o chamado Pleno interactivo que consiste na acertada idea 

probucólica de acercar veciños á vida municipal do Concello a través do regulamento da participación 

cidadá, promovendo a consulta popular. Pasado o ecuador, aquí hai un erro que quero dicir, o ecuador da 

lexislatura con este innovador regulamento facemos balance e analizamos os nefastos resultados. Non 

houbo resposta a esta iniciativa. O escenario, en cada Pleno, por parte dese público esperado é o de 

cadeiras valeiras, falta de aforo, eco por resposta e desinterese. Por parte dos membros e representantes 

dos diferentes grupos políticos, as consecuencias fixéronse notar, xa que o horario supuxo unha ruptura 

na conciliación da vida laboral.  Os que temos fillos menores de idade, debemos facer auténticos encaixes 

de bolillos para deixar aos nosos fillos a bo recado fóra da franxa laboral habitual. Outra consecuencia 

desta febril proposta foi os trastornos administrativos ao prolongar os Plenos ata pasadas as doce da 

noite, rompendo a acta administrativa en algúns casos. Dada a desfeita de tal ocorrencia propomos que os 

horarios dos Plenos volvan ao seu horario habitual.  Sobre esta moción houbo unha aclaración,  una 

emenda que se achega a esta moción e que di que o grupo municipal de Democracia Ourensana quere 

presentar unha emenda in voce á moción presentada. Dita emenda se realiza tras aceptar as suxestións 

realizadas na Comisión informativa polo resto dos grupos municipais e consiste en engadir os seguintes 

matices  ao  acordo:  solicitar  ao  Pleno  da  corporación  que  a  través  da  oportuna  modificación  do 

regulamento orgánico se estableza como horario de celebración dos Plenos o horario de mañá. Ben, pois 

decidímonos a presentar esta moción verbalizando pois as queixas, lamentos dos diferentes membros da 

corporación. Nós, o Grupo de Democracia Ourensana somos realmente os máis afectados. Nós, o feito 

deste cambio horario que propomos para o horario antigo, o de mañá, supón un pellizco e un detrimento 

económico para nós, pero tamén creemos que a conciliación coa vida familiar está por riba de moitas 

cousas, de todo, do político, do laboral. Sopesando ben todo, tamén creemos que o feito de vir despois 

dun día de traballo estamos máis irascibles, estamos de peor humor, temos menos paciencia e ao mellor 

prolongamos isto pois ata o indicible as veces. E estes son os motivos que temos para presentar esta  

moción.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Estamos de acordo en que a participación, lamentablemente, nin pola 
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mañá nin pola tarde, nin que veñamos un sábado. A xente pasa dos Plenos. Ao mellor se houbera ou se  

houbese un panel de información dixital no medio de A Valenzá como propuñamos nós onde se informara 

dos Plenos, da orde do día, da hora, e tal, houbera máis información na radio pública municipal, ao mellor 

tiñamos máis xente aquí. Pero iso non, iso non o hai. Entón, aquí non vai a vir ninguén salvo como pasou 

no tema das terrazas que se mobilizou un grupo de xente e foi unha cousa atípica. Foi a excepción que 

confirma a regra. Non ven ninguén. Pero iso non vai a cambiar por cambiar polas mañás. Eu respecto que 

presenten a moción porque claro isto é unha moción presentada ao fin e ao cabo é persoal dos que cada 

un estamos aquí. Eu non tería problema en cambiala porque non, o tema da participación non vai a 

mellorar porque entón tamén podíamos propoñer que ao mellor pensando que houbera máis participación 

poñelos os sábados pola mañá. Ao mellor non é legal. Vale. Ben.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aparte non habería máis participación.

O Sr. Padrón toma a palabra: Por iso, non vai a haber participación nunca. Entón... Xa o dixo unha vez 

que non o era.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, señor Ramón.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, non, habería que facer matices.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ao mellor pode ser. Que se podería facer

O Sr. Alcalde toma a palabra: Isto creo que a aclaración corresponde a posteriori.

O Sr. Padrón toma a palabra: Xa aprendemos outra cousa nova hoxe. Que máis? neste tema, para votar 

teño que pensar máis en min, porque estou eu solo no noso grupo, se ao mellor estivéramos tres tería que 

preguntarlle aos demais e teríamos que poñer de acordo, pero como estou eu solo. A nós, a min, o horario 

que mellor me vai é este. É onde concilio mellor a miña vida laboral e familiar. Se eu ao mellor puidera 

vir pola mañá e me pagaran igual á mañá pois viría pola mañá, tampouco tería outro problema. Pero 

claro, aquí cada un temos que mirar o que nos vai ben ou non. E eu respecto que a vostedes lles interese 

outro horario, pero claro, tamén teñen que respectarme a min que me interese este horario mellor. Ao 

mellor estaríamos dispostos a, ao mellor a adiantalo un pouco. Ao mellor vir ás seis e media ou ás sete. 

Vale? Podería aceptar pensando, eu pensaría tamén nos demais, pero claro eu irme a un horario de mañá 

si que non me é factible na situación deste momento. Agora, claro eu son unha persoa aquí, isto vai a 

unha votación. Si se decide un cambio por maioría pois haberá que fastidiarse e nese caso fastidiareime 

eu vostedes estarán mellor. Pero  é o que podo dicir, non podo dicir nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señor Ramón. Vostedes interviñeron, pois o voceiro do Partido 

Popular.
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O Sr. Fernández toma a palabra: Si, estamos totalmente de acordo coa proposta que traslada hoxe 

Democracia Ourensana, sempre pensando en que o fondo é de poñer os horarios do Pleno sete e media no 

inverno, oito e media no verán, como  se está cumprindo, ou perdón, oito, sete e media oito, penso, senón 

me equivoco. O fondo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sete e media.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, pero no regulamento, o regulamento orgánico consta un horario de 

inverno e un horario de verán. Ben. Entón o fondo destes horarios era a participación do público e a  

conciliación da vida laboral e familiar, pero non nosa, senón da xente que tiña que vir, que podía vir aos 

Plenos. Para facer isto máis aberto e máis participativo. A min estame sorprendendo que queiramos levar 

isto á vida nosa persoal. Iso debatémolo noutro ámbito. Xuntámonos e falamos fóra do Pleno como nos 

vai mellor a nós, que non o vexo así. Eh! Isto é un tema que temos que pensar no cidadán, facer os Plenos 

abertos para que participen e pensando tamén nos funcionarios municipais. Entón, a proposta dende logo 

estamos de acordo, pero eu o que si lles pediría a todos que en vez de pensar na súa propia vida persoal  

pensemos no resto dos veciños que son quen nos puxeron aquí e para os que estamos obrigados. Moitas 

grazas.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG):  Eu entendo e respecto o sentido desta moción que presenta o 

Grupo de Democracia Ourensana porque é certo. Nós intentamos no inicio deste mandato modificar o 

horario  dos  Plenos  porque  pola  experiencia  dos  últimos  anos  que  participamos  nesta  corporación 

municipal víamos que cos horarios de mañá non asistía ninguén. E precisamente polo que acaba de dicir 

o portavoz do Partido Popular, pensando na cidadanía do Concello, non pensando en nós, senón pensando 

na cidadanía do Concello, entendíamos que unha forma de garantir a participación veciñal no debate 

público e político era asistindo aos Plenos e para iso tiñamos que facilitar a concorrencia da cidadanía. A 

mellor forma de facilitar a concorrencia da cidadanía era poñer os Plenos a partir das oito da tarde, poste 

que é o horario habitual laboral que ten a maior parte da xente, non todo o mundo porque hai xente que 

ten quendas e hai xente que ten outros postos de traballo. Pero si a maior parte de, a meirande parte da 

xente ten horario de mañá ou horario partido que remata ás oito da tarde. E esa era a intención do Grupo 

de goberno era precisamente esa, garantir a participación veciñal no debate político e o coñecemento 

tamén da vida política. Non foi un éxito, está claro, temos que recoñecelo e todos os que estamos aquí 

presentes teremos cada un unha parte alícuota de responsabilidade nese fracaso, de que a cidadanía non 

participa nos Plenos de Barbadás. Eu iso o asumo. Non é certo, si porque todos participamos nestes 
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Plenos e todos temos a responsabilidade de como funcionan os plenos. Seguramente aburrimos moitísimo 

á cidadanía, non lles interesa o debate que temos nos Plenos e iso provoca que a xente deixe de participar. 

En todo caso,  nós o que propomos é, visto que a xente non vai a participar igual, nin horario de mañá, 

nin horario de tarde, a situación, eu creo que ten razón Ramón, que responde a cuestións persoais, porque 

a conciliación da vida familiar e laboral como dis ti na propia moción Julia, ás veces conciliar a vida 

laboral é poder facer os Plenos fóra da túa xornada laboral para non interceder ou no teu negocio privado 

ou nun sitio que traballes por conta allea, porque tes unha responsabilidades laborais tamén con outra 

parte da cidadanía. Entón, nós por iso propomos en todo caso,  chegar a un acordo nunha xunta de 

portavoces onde cada un dos portavoces dos grupos políticos que teñen representación no Pleno traian en 

función de voto dos seus representados e sumar vontades. Eu creo que é o máis democrático posible.  

Sumar vontades de todos os que estamos aquí representando que a fin de contas estamos representando 

tamén ao resto da cidadanía, porque eu entendo máis no ámbito persoal como dicía Ramón que no ámbito 

político partidario, porque eu creo que cada un podemos conciliar dunha forma diferente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Julia, está no súa segunda quenda de palabra.

A Sra. Jácome toma a palabra: A verdade é que esta moción se presentou sempre partindo de que non 

houbo resposta  a esta iniciativa.  O feito de que se cambie o horario do Pleno pola noite, pensouse 

exclusivamente nos cidadáns. Ben, pois posto que isto non funciona, se non funciona, se aos cidadáns se 

isto non funciona, se non hai aquí cidadáns digo eu que dará o mesmo facer os Plenos pola noite, aos 

cidadáns lles dará o mesmo que fagamos os Plenos, non vai beneficiarlle nin prexudicarlle en ningún 

momento. Ou sexa, que iso é unha decisión persoal, e xa que é persoal non a disfracemos doutras cousas. 

Aquí todos temos interese en celebrar os Plenos cando a nós nos conveña posto que aos cidadáns lles dá 

igual  xa  que  non están  aquí,  e  o  que  decidamos,  o  que  decidamos non está  en  función de  que  o  

celebremos  ás  oito  da  tarde  ou  ás  once  da  mañá.  Os  primeiros  que  estamos  prexudicados 

economicamente  se  nos  podemos pensar  niso  somos nós,  porque  evidentemente  dedicar  un  día  de 

traballo á política pois vamos, isto a ver, vai supoñer un detrimento económico, pero que creemos que o 

máis importante é a conciliación coa vida familiar, posto que esta iniciativa non funcionou e estamos 

pensando en desandar un camiño andado que foi erróneo. Nada máis.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu falei do tema persoal porque xa dando por feito unha vez que isto foi 

un fracaso, polo que se quería facer. Nós tamén cando chegamos aquí nós non estábamos aquí antes, por 

iso non sabíamos como eran os Plenos pola mañá. Pero verificamos que non había xente tampouco nos 
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Plenos pola mañá. Eu seguía un pouco a política e vía cando vía as fotos non había ninguén, estaban os 

Concelleiros solo. Entón, eu, pois tamén compartín a idea de pasalos pola tarde. Nese momento non 

pensei  na  miña  situación  nin  moito  menos,  simplemente  tamén  pensei  que  viría  máis  xente,  que 

participaría máis xente. Non foi así, e hoxe a moción que nos presentan, preséntannos e lávana pola vía 

persoal. Ou sexa, estana presentando, están dicindo, porque a mesma moción o pon que concilian mellor 

pola mañá e a persoa que o presentan. Entón eu por iso como dixo antes o Tenente Alcalde pois tamén, 

vamos agora, unha vez que vimos que era un fracaso tanto a unha hora como á outra, pois vamos tamén á 

vida persoal. Demos a miña opinión, neste caso a miña opinión  porque son eu solo, eu concilio mellor 

pola tarde, pero isto é unha democracia, aquí estase para votar. Si se cambia por votación o Pleno para 

mañá, pois eu terei que vir polas mañás, está moi claro. Non estarei de acordo pero terei que vir. É a miña 

responsabilidade. A proposta que nós facemos é esa que estaríamos dispostos a que, pois incluso o Pleno 

se adiantara ás seis e media da tarde. Pois vale, un pouco. Nós tamén estaríamos disposto a iso. Agora,  

pola mañá, nós non o vemos, non o vemos, porque non vamos gañar, pero agora mesmo estou falando da 

nosa opinión, claro, non vamos a gañar en persoas e neste caso nós, eu non vou a gañar nada. Ou sexa, 

entón, pois, ela defende a súa postura, que tal, que volvelos á mañá, pero non defende á súa postura de 

volvelos á mañá porque a mañá vai a haber máis xente, senón que defende a súa postura de volvelos á  

mañá pois porque lle vai mellor. Pois eu teño que defender a miña postura de que sigan pola tarde porque 

me vai mellor. Entón, aquí agora estamos nese punto do debate. Xa digo, hai un término medio, por iso. 

Eu en vez de empezar ás sete e media pois empezar un pouco antes, estou de acordo. Creo que sen máis 

que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señor Ramón. Señor Manuel? 

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, atrasalo as seis, seis e media, cinco, penso que vamos a estar no 

mesmo. Nós, insisto, dende o Grupo do Partido Popular concordamos en que os Plenos sexan de mañá 

por varios motivos e xa indiquei antes que aparte do persoal que probablemente a gran maioría, aínda que 

non o queiramos mostrar así nos vai mellor de mañá, temos que pensar primeiro na cidadanía. Vamos a 

ver, primeiro, sáenos máis caro ter os Plenos pola tarde. Hai funcionarios que terán que coller días, non 

sei si economicamente supón a nivel funcionarios pero podería supolo, pero podería supolo. Ben, aparte, 

si

O Sr. Padrón toma a palabra: Cando estamos falando pola mañá, a que hora se empezaría? As nove da 

mañá, as oito e media?

O Sr. Fernández toma a palabra: Nove, dez, once
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O Sr. Padrón toma a palabra: É importante saber iso, se empeza ás once da mañá saímos de aquí ás 

tres.

O Sr. Fernández toma a palabra: Pois ás dez, ás nove e media, non temos problema ningún.

O Sr. Padrón toma a palabra: Porque entón teríamos que empezar as nove da mañá ou ás oito

O Sr. Fernández toma a palabra: O que insisto é, o que insisto 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero iso xa se debaterá no seu momento.

O Sr. Padrón toma a palabra: A ver, porque cambialo pola mañá

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón e Manuel, está, están intervindo na súa intervención.

O Sr. Fernández toma a palabra: Estou na miña quenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por iso. O outro é cuestión de falar no seu momento onde proceda, que 

non é aquí ao mellor, para fixar horas concretas. Está o señor Manuel na quenda de palabra.

O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, insisto, nós estamos totalmente de acordo, vainos mellor pola 

mañá, pero a nin a título persoal de ninguén do noso Grupo, senón que pensando na cidadanía, abrir os 

Plenos, ter mellor información porque a estas horas a prensa non vai vir, pola mañá si estaría a prensa e 

podería transmitir mellor o que aquí debatemos todos, porque é  cidadanía quen nos ten aquí, e é a 

cidadanía a quen lle temos que render o que aquí tratamos e o que aquí facemos. Simplemente por iso.  

Insisto. E ademais penso do que eu sei, dos que estamos aquí, pode haber algún caso concreto que tería 

algún  tipo  de  impedimento,  pero  polo  seu  ámbito  laboral  a  gran  maioría  dos  que  estamos  aquí 

poderíamos facelo de mañá sen ningún problema. Para iso hai uns acordos, eh!, tanto na Administración á 

que pertencemos algúns como no ámbito privado que tamén hai certos acordos sindicais que lle permiten 

poder dispoñer duns horarios para poder ter esa representación que todos temos hoxe aquí. Nada máis 

grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Vamos a ver, unha 

cousiña.  Estamos falando da duración dos Plenos e estamos nesta  dinámica de charlas,  porque son 

charlas, non acabamos nunca. Entón si que empecemos ás seis da tarde, empecemos ás oito e media da 

mañá ían  ser  dez  horas  de  Pleno.  Creo  que  si  gardamos  a  compostura  e  nos atemos aos  tempos 

avanzábamos bastante.

O Sr. Fernández toma a palabra: Señor Alcalde, eu acabo de facer uso da miña intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non. Estou falando en xeral e non estou falando de vostede. 

Non estou falando de vostede en particular. Non, non, non. Nin moito menos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois eu apelo ao razoamento do señor Manuel, do Partido Popular para 
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defender xusto o contrario do que el acaba de dicir. Porque se pensamos na cidadanía, a cidadanía pola 

mañá está traballando. A xente que é funcionaria traballa,  a xente que pertence ao sector industrial 

traballa,  a xente que é autónoma traballa,  a xente que traballa no comercio traballa.  Todo o mundo 

traballa polas mañás. O noventa e pico por cen das persoas activas traballan pola mañá. Pode ser casos 

que non. A prensa? Aquí estivemos oito anos na oposición e non viña ningunha prensa, so viña cando 

había algo que rechamaba moito a atención informativa, que rechamaba atención informativa. Viña un ou 

dous periodistas e facían unha foto e marchaban, e outros quedaban cando había asuntos importantes. A 

prensa  ten  medios  para  informar.  Pero  prevalece  o  interese  da  cidadanía  por  diante  do  da  prensa. 

Prevalece o interese da cidadanía. E se nós puxemos os Plenos pola tarde é precisamente para poder 

defender a participación veciñal na vida política municipal. Precisamente por iso. Porque considerábamos 

que a partir das oito da tarde era cando podería haber maior participación veciñal. E eu creo que está claro 

por dispoñibilidade horaria. É así.  Agora o queremos levar ao campo persoal, pois podemos levalo ao 

campo persoal. Cada un terá as súas preferencias. Pero eu creo que polo interese da cidadanía os Plenos 

teñen que ser a partir das sete e media  - oito da tarde, cada un terá un criterio. Pero claro encherse a boca 

dicindo que o facemos polo ben de todos e que somos moi guays que o facemos para defender á xente, e 

despois dis que o queres ás dez da mañá. Home, eu creo que é incongruente porque ás dez da mañá, quen 

se permite vir a un pleno ás dez da mañá?

O Sr. Fernández toma a palabra: Pero hai moitísima xente que traballa pola tarde ou pola noite.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitísima non, Manuel. Son unha inmensa 

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Manuel agora está

O Sr. Fírvida toma a palabra: Agora estou. Non, moitísima non, moitísima non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que as posturas están claras por parte de todos agora mesmo.

O Sr. Fírivida toma a palabra: Eu quero acabar a miña intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede aínda ten o uso da palabra durante un minuto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Claro, é que eu quero acabar a miña intervención. Non, a maior parte da 

xente traballa  de mañás,  os funcionarios traballan de mañás,  o comercio abre de mañás,  a industria 

funciona de mañás, todo funciona de mañás. Non é certo que funciona a partir das oito da noite. Ás oito 

da  noite  entrarán  certos  postos  de  traballo  moi  específicos,  urxencias,  policías,  serenos,  e  algunha 

cuestión de empresa industrial de traballo a quendas. Unha parte moi pequena da poboación. Non é certo 

iso. En todo caso, nós polo tanto para saír desta cuestión que eu creo que xa está máis que debatida. Nós 

o que propomos é que se convoque unha xunta de portavoces, que os portavoces de cada grupo municipal 
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traian a intención dos seus membros  para poder facer un reconto democrático en interese non so persoal 

senón tamén pensando no interese da cidadanía. E por iso facemos esta emenda de substitución se a 

acepta Democracia Ourensana. Que eu creo que en todo caso sería o máis democrático, mostrar a vontade 

de dezasete persoas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Acepta vostede entón a emenda? Non había ningunha emenda máis? 

Non, era a súa, era a súa. Entón, quedamos, queda redactado a moción de xeito que, nos acordos figure 

que se convoque unha xunta de portavoces co fin de determinar cal é o horario dos Plenos que máis e  

mellor conciliación familiar e laboral  dos e das concelleiros concelleiras e corporación local do Concello 

de Barbadás. Vostedes aceptan e supriman o outro acordo que ela propón.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, na xunta de portavoces podemos artellar unha maneira que se faga un 

voto individual pensando nos criterios xerais.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Espere, espere. Orde, orde, orden na sala, como din por aí. Orde na sala. 

Está falando Ramón agora mesmo.

A Sra. Varelas toma a palabra: Podíamos facelo xa agora.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Podemos facelo agora, non importa.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estamos de acordo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Individualmente?

O Sr. Rodríguez toma a palabra: E que quede constancia.

A Sra. Vispo toma a palabra: E o que gañe gañou.

O Sr. Fernández  toma a palabra: De mañá ou de tarde, e xa está.

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

O Sr. Fernández  toma a palabra: De mañá ou de tarde.

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, o ideal é votar agora, non votar outro día.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois votamos agora. Fina, ti es a que presenta a moción. Queres votar 

agora?

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, ou queres outro día?

A Sra. Jácome toma a palabra: O que queirades.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É vostede a que presenta a moción.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ten que reflexionar?

O Sr. Fernández  toma a palabra: Non sexas benévola porque te quedas sen el.
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu creo que o temos claro todos o que queremos, o Concello.

A Sra. Varelas toma a palabra: Mira, o ideal é votar agora. Estamos de acordo.

O Sr. Fernández  toma a palabra: De mañá ou de tarde, é o que imos votar. Non?

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, de mañá ou de tarde. Quen está a favor de mañá, levanta a man, 

quen está a favor de tarde levanta a man.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu digo unha cousa. A min tédesme que aclarar. O tema de pola mañá a 

min tédesme que dicir a hora que empeza o Pleno pola mañá.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Imos ver. O que marca o horario é o Alcalde, en primeiro lugar. En 

primeiro lugar, que quede claro aí. Que quede claro aí. E polo tanto aínda que o poña o regulamento o 

Alcalde á o que vai marcar o horario. Que o saiban todos vostedes. Por se non o sabían.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Non, eu quero  presentar a miña opinión. Eu voto, eu voto, senón 

abstéñome na votación si pola mañá se pon unha hora como está fixado pola tarde ás sete e media. Pola 

mañá é as nove da mañá. Eu accedo a votar,  o que considera oportuno. Quero dicir pola mañá a nós non 

nos vale ausentámonos na votación.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, non vou marcar o horario. O Alcalde, o horario dependerá en 

moitos casos dos puntos da orde do día ou podería depender diso. Así que, exactamente. Efectivamente. 

Estamos intentando cumprilo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O Alcalde é o presidente do pleno e é  o que di, que asuntos entran e 

que horario ten.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, e  que horario ten.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pola mañá, ou está o da tarde das sete e media que o Alcalde o pode 

cambiar cando considere que vai un tema extenso

A Sra. Varelas toma a palabra: E que non o vai dicir agora.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Depende. Non o vou dicir agora.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu auséntome da votación.

A Sra. Varelas toma a palabra: Mire, señor Alcalde, imos a votar e acabouse o rollo, senón vamos a 

botar aquí tres horas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Senón vamos a seguir aquí todo o día. Vamos ver, vostedes interviñeron, 

Chelo non interveu, entón que opine.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, soamente unha cousa. 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
54



CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero non son os que presentan a moción.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero soamente un tema. Que ten razón el. Vamos a ver. En función dos 

puntos do pleno

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai haber máis ou menos.

A Sra. Vispo toma a palabra: pode ser ás nove ou dez da mañá, Ramón

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ou á unha.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: Ou á unha.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pois á unha. A ver é que é imposible.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero despois entra en xogo 

O Sr. Padrón toma a palabra:  Pola tarde sempre é ás sete e media. Eu levo aquí dous anos e sempre foi 

ás sete e media.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois vamos votar e xa está.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Veña deixamos o debate. Non, non o vou poñer. Ramón, 

non o vou dicir.

O Sr. Fírivida toma a palabra: Pero queren elas votar agora. A xunta de portavoces é vir outro día a 

gastar aquí  cuartos para nada. Para dicir o mesmo que agora. A dicir o mesmo que agora.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Eu sen saber a hora orientativa da mañá non voto.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: Non necesita ausentarse. É dicir, ten a abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode absterse. Ausentarse é abstención.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: Si se ausenta, se abstén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É o mesmo. É o mesmo. Si, xa se dixo aquí outras veces.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: A ver, cada vez que se sae dunha votación, o significado que a Lei 

establece, se quere léollo, é o de abstención. Non é se ausentou e se foi a tomar unha cocacola. Non é..

 O Sr. Padrón toma a palabra:  Eu non conto, a maioría.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: Non, pero vostede conta, estea aquí ou se vaia ao baño.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, é o mesmo.

A Sra. Secretaria toma  a palabra: O seu voto é a abstención. Aquí ou no baño.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, votamos entón. Voto pola mañá ou pola tarde. Votos a favor da 

mañá

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos pola tarde.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor Democracia Ourensana, 

Partido Popular, os votos en contos en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Grupo Mixto o seguinte acordo: “ 

Moción de Democracia Ourensana relativa ao cambio de horario nos Plenos”

8- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Parte de control. Dación de contas e resolucións 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. 

9- ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas. Empezamos polo Grupo Democracia Ourensana, ou 

perdón, de Compromiso por Barbadás.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu, simplemente, tamén rapidamente para non estenderme. Simplemente 

unhas preguntas que nos xurdiron co tema do Museo da Gaita de Fole, da súa inauguración. Entón 

queríamos saber  dende o noso Grupo que investimento se ten realizado ata  o día  de hoxe,  e outra 

pregunta, porque só hai paneis informativos, en vez de instrumentos musicais, cando está adicado á gaita. 

Porque pensamos que en tal caso estaríamos a falar dunha sala de exposicións e non dun museo. Nada 

máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Quere responder ou responde no seu momento

O Sr. Fírvida toma a palabra: Se respondo podemos estar aquí unha hora. Eu respondo, pero estamos 

aquí unha hora. Entón, respondo por escrito. É que me parece incrible, isto. Por favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Democracia Ourensana.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu vou dicir o que xa vos dixen a algún de vós. En canto ás obras que 

tedes feito no Concello tedes que pedir responsabilidades ás empresas que teñen feito algunha obra, 

porque son, a verdade, as obras son un pouco vergonzosas. Dous ou tres meses máis tarde de facelas, pois 

xa teñen carencias. Non me vou a estender máis. Eu o que penso é que, con Victoria xa falei, xa lle  

expliquei un pouquiño de que ía. Tomar en conta iso, porque hai farolas colocadas novas que lle falta 

algún parafuso e cunha soa man tíranse abaixo. E nada, outra cousa, que cando se faga unha obra, se  

actúe nun punto, nalgunha obra, pois ter máis premura, como foi por exemplo o caso de Loiro, das augas 
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fecais, que estiven eu alí e estiveron alí antes de arranxarse tres semanas, e hai cousas que ten que haber  

máis premura, porque realmente alí pasa moito tráfico e unha persoa despistada pois podía saír co coche 

para fóra. Non é que se matara porque aí non é un accidente tal, pero cando hai obras darlle premura e 

urxencia, non demorar tres semanas en arranxar unha obra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. O Partido Popular. Micro. Está, debe estar acendido o teu Chelo. 

Chelo, está acendido o teu. Algún está acendido.

O Sra. Vispo toma a palabra:  Agora si. Agora si. Vamos a ver. Temos varias, que as pasaremos por 

escrito, que queden en acta. En canto ao expediente 3701/2017, hai un reparo de Intervención, queremos 

unha copia dese reparo, á adxudicación da obra de reforma do parque dos patos, e queremos copia dese 

reparo. Logo, temos outra pregunta, que é cando vai empezar manualidades, porque vimos nos decretos 

que hai o expediente 4517/2017, que hai con data 19 de setembro, se iniciou este proceso, negociado sen 

publicidade e entendemos que realmente pois, a ver, que estamos xa fora de, ou sexa, que isto é unha 

improvisación a todas horas. E cando se vai empezar o curso de manualidades? Agora en outubro ou 

como nos dixeron as asociacións que recibiron mediante whatsapps en novembro? Iso queremos sabelo 

hoxe, se pode ser.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sarín.

O Sr. Núñez toma a palabra: Así moi breve. O curso de manualidades iniciase esta semana. Empézase 

esta semana directamente, vale? O inicio do expediente pois seguirá á súa tramitación tamén pertinente, 

de acordo? Está iniciado dende xa.

A Sra. Vispo toma a palabra: Se hai un procedemento, entendo que non se poden dar manualidades, 

pero... O preguntaremos. Grazas. Vamos a ver. Queremos tamén unha copia do expediente de, non sei se 

nolo poden facilitar ou poder vir a velo, do procedemento de contratación, é que non entendemos que hai 

un decreto, un expediente 4449/2017 que a empresa encargada de retirada de vehículos de vía pública e 

custodia dos mesmos. Isto xa se trouxera a Pleno. A miña pregunta é se hai algunha modificación porque 

poñía unha das características dese servizo que tiñan que ter, pois unha nave, ou aquí no Concello. Entón 

cambiou, non?

O Sr. Fírvida e toma a palabra: Non, é todo igual so que vai saír un concurso para os vindeiros anos. É 

a continuidade de tempo. Isto é para este ano.

A Sra. Vispo toma a palabra: O que estaba xa entón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, pero ata o 31 de decembro deste ano.

A Sra. Vispo toma a palabra: É un novo.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: E logo abrimos un concurso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vaise modificar.  A única diferencia, é que vamos ver, como estamos 

falando de cuestións técnicas, se me deixan intervir? Señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Imos ver. O 3701, copia da Intervención, era sobre a obra do parque 

dos patos, non? Vale, ben. Pois iso nada, hai un reparo de Intervención que tampouco matiza exactamente 

cal é o motivo, de forma clara, e está levantado.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Un inciso soamente, está levantado en base a un criterio exposto nun 

informe posterior pola señora Secretaria.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Claro. Basicamente dicía que ese baseábase en que non houbera, 

non,  en  que  é  fundamental  a  partir  de  agora  e  segundo  establece  o  Tribunal  Supremo e  a  Xunta 

Consultiva  de  Contratación  Administrativa,  en  que  os  procedementos  negociados  se  caracterizan 

precisamente por haber unha negociación, e como non figuraba expresamente nos pregos, se realizará a 

negociación pero non é un defecto esencial pero a negociación se realizou como se realizou toda a vida 

neste Concello, se solicitaron  tres obras, se negociaba con eles a definitiva oferta como se fixo sempre. 

Ben,  en  canto  ao  4517  sobre  o  comezo  das  manualidades,  hai  un  procedemento  en  curso  con 

independencia de que a través dun contrato menos, porque a Interventora négase aos contratos menores 

sen ser reparados agora mesmo. Entón hai que facer un procedemento, polo tanto o procedemento durará 

o que dure, porque ten uns prazos e como a noticia de que se repararía é recente pois cando se soubo se  

iniciou polo tanto os veciños se quedaron sen tal e se articulou a forma de contrato menor que vai ser  

reparado. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Supoñemos que vai ser reparado.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, si, senón carecería de criterio os reparos. É dicir, por lóxica terá 

que ser reparado. Igual que supoño  que ser reparado o viño español do Museo da Gaita.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non. O viño español era galego, pero a parte diso

A Sra. Secretaria toma a palabra: Dá igual. Os pinchos ou como queiras chamalo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Nieves, estás escoitando?

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non vai ser reparado. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso ten que ser reparado porque senón 

A Sra. Vispo toma a palabra: Estás escoitando? Agora, agora, vos vou a contestar. Esperade, esperades.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ese é o criterio xeral porque 
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A Sra. Vispo toma a palabra: Reparaba todo o que era comida, antes, antes

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso foi á Xunta Local de Seguridade, recorda?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, recordo, recordo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro.

A Sra.  Secretaria  toma a palabra:  Porque servir  café ás  autoridades  en  materia  de  seguridade  é 

reparado. Entón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois que o diga

A Sra. Vispo toma a palabra: Déixaa, déixaa que non repare. Déixaa que non repare.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Non, non. E o procedemento da grúa,  como ben dixo o señor 

Tenente Alcalde o que se trata é de darlles un pouco máis de estabilidade porque temos o problema 

novamente de que os contratos menores que finalizan nun ano e ao ano seguinte comezan, que son 

contratos diferentes, a señora Interventora tamén os quere reparar. Entón para evitar

A Sra. Vispo toma a palabra: Tenvos bloqueados.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Imos a realizar un procedemento dunha duración máis longa que ao 

mesmo tempo tamén lle da unha certa estabilidade á empresa, tamén nos interesa que estean contentos. 

Que  se  presentarán  outras  empresas,  porque  hai  publicidade,  si,  oxalá,  pero  isto  sabemos  que 

estatisticamente non lle interesa a ninguén, ou sexa, non hai grandes ganancias. Entón claro, como é un 

procedemento que non é superior aos catro anos, o órgano competente sería o Alcalde para adxudicar no 

que ten delegada a competencia na Xunta de goberno Local. E en principio estamos na tramitación o que 

pasa é que todo ten as súas fases.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, nós o que pedimos, vamos a pedir, ou sexa, copias dos reparos da 

Interventora tanto das facturas, hai varios, hai tres decretos, se non recordo mal, que é un do de Orange,  

outro de facturas diversas e outro de… Entón vamos a pedir, como o levantamento xa o temos, vamos a 

pedir copia deses reparos a ver que 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Do informe do reparo

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro, a ver que di ela.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Copia dos reparos presentados

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, chocounos, para que os demais compañeiros se enteren é que non 

sei si ledes a Xunta, nós si, a Xunta, cando foi a adxudicación da obra dos patos os compañeiros o Bloque 

Nacionalista se levantaron, vale? Non estiveron nesa adxudicación. Entón, nós agora ao ver que hai un 

reparo sobre esa obra chocounos. Entón o que queremos é saber que está pasando. Nada máis. Non lle 
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damos maior importancia.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu explícollo neste momento porque ten a súa relevancia. Simplemente 

que a señora Interventora considerou, o que dixo a señora Secretaria, considerou que no prego debería 

figurar, ou debe figurar, o que é explicitamente o proceso de negociación. Segundo nos informa a señora 

Secretaria incorporarase a futuro pero que o proceso de negociación e renegociación por chamarlle de 

algún  xeito  no  que  é  o  procedemento,  está  incluído  dende  o  momento  que  se  lle  envían  correos 

electrónicos para que fagan unha segunda oferta unha vez coñecida a primeira. Ese é o motivo do reparo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: No obstante, o meu informe é bastante máis extenso e trata moitas 

máis cuestións das que aparecen recollidas no decreto-reparo. Ou sexa que se queren solicitalo solicíteno 

tamén.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Porque non había nada que reparar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, vamos a solicitalo porque realmente non entendíamos, pois  chócanos, 

ver nun acta dunha xunta iso e logo ver o outro, pois loxicamente se non estamos aquí, nos choca. Hai 

dúas facturas de pago de aluguer de José Vila Fernández do mes de maio e xuño por 1.786. De que é iso 

si se pode sabe?

A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Do baixo do centro de saúde.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero aínda estamos con aluguer?

A Sr. Fírvida toma a palabra: Si, porque o contrato a día de hoxe hai contratos diferentes para cada un 

dos propietarios. Eran diferentes, o contrato deste señor remataba con esa data e non podía ser renunciado 

previo  a  esa  data.  Sen  embargo,  no  outro  contrato  había  un  prazo  preaviso  de  dous  meses  que 

comunicándollo con ese preaviso se deixaba de pagar. Sen embargo, neste había que respectar o término 

do contrato que era nesa data. Era prorrogable ano a ano pero non renunciable.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, podemos pedir copia dos contratos. 

A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, os contratos están aí.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perfecto, perfecto. E despois 

A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E vaise pagar.

A Sra. Vispo toma a palabra:  E logo temos  tres rogos, nada máis. O primeiro é xa evidente que a 

señora Interventora asista aos Plenos. O pediremos por escrito. Sobre todo cando haxa temas económicos 

que lle, que estea nos Plenos. Despois, ah!, outra cousa, como foi, ao día seguinte de ter, ou perdón, ou o 

mesmo día do Pleno anterior, non nos deu tempo. Queríamos saber  si existe unha denuncia dun pai 
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sobre, non sei se están enterados que no parque da Casa da Cultura houbo, si o Pleno de setembro, houbo 

un neno que o levaron nunha ambulancia, déronlle dez puntos nunha perna e non sabemos si existe unha 

denuncia ao Concello porque foi directo ao Carmen e non sabemos quen pagou eses gastos.  Entón 

queremos saber si existe unha denuncia ou cal foi o procedemento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min non me consta.

A Sra. Vispo toma a palabra: A min comentáronmo aos dous día de ser o tema, entón pregunto. O 

meterei por escrito. Queríamos saber que foi o que pasou. O Concello si está enterado porque se arranxou 

a táboa en concreto. O neno, vamos a ver, detrás da Casa da Cultura hai unhas táboas que se levantan.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min cónstame o feito pero non me consta a denuncia.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro, porque o arranxaron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, engarrou o nocello nunha táboa.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, a táboa se soltou e o que pasou foi que se meteu

O Sr. Alcalde toma a palabra: E meteu o pe no burato.

A Sra. Vispo toma a palabra: De feito temos, ou sexa, que segue pasando, non con esa gravidade pero 

si que revisen o parque, cada parque, porque esas táboas seguen levantándose. Teñen que, ao parecer, diso 

saberán máis os técnicos que nós. E despois outro rogo, para, vamos a ver, para o campo de fútbol. Este  

domingo asistín a un partido de fútbol, a dous, e nun deles, un dos nenos lastimouse, o señor Concelleiro 

poderá verificalo, e home, solicitaría que o que é o botiquín o teñan os monitores da súa propia man.  

Non, non o tiñan. Vale, pero se vostede é o Concelleiro. Pero nós. Vale, pero vostede dea as normas 

axeitadas que realmente fagan uso diso, porque realmente deixaron aos nenos, foise a buscalo, tivo que 

curalo. Vale, pois mentres todos estamos vendo. É unha queixa duns pais, non é miña. É unha queixa 

duns pais, do que me comentaron, porque eu incluso estaba do outro lado. Ou sexa, non é miña.  Por iso, 

dá fe que estaba alí. Eu sei que estaba alí. E despois unha pregunta para o señor Concelleiro de deportes, 

si se vai a manter que  as reunións nas que asistiron os pais de información, se dixo que se ía a pechar aos 

adestramentos o campo de fútbol. Ou sexa, que habería unhas horas nas que estarían pechadas, entón, 

queremos un informe de Secretaría ou de Intervención, de quen corresponda, imaxino que de Secretaría 

neste caso, se iso vai ser posible ou non. Nada máis. Grazas.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Redáctame a solicitude do informe.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela é voceira e sabe falar.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  A ver

A Sra. Vispo toma a palabra: A redacto.
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A Sra. Secretaria toma a palabra:  Non, redáctama agora, verbalmente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Unha, nas reunións informativas de 

A Sra. Secretaria toma a palabra:  O acceso, si se pode pechar o acceso ao campo de fútbol?

A Sra. Vispo toma a palabra: Nas horas de adestramentos cando non está no regulamento, vale, hai un 

regulamento interno, non hai unha ordenanza.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Pero que é o que se pecha para que eu me centre?

A Sra. Vispo toma a palabra: Non o sei, nas horas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non hai regulamento.

O Sra. Vispo toma a palabra:  Vamos a ver. Hai un regulamento interno que xa había antes, hai un 

regulamento  interno pero  que  non está  contemplado no regulamento  interno,  vale? Si  hai,  non hai 

ningunha

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Por iso non me estou enterando

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que fale ela primeiro e que despois fale Adrián. Chelo, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Hai un regulamento interno, cando estábamos nós, que hai unhas normas 

evidentes no campo de fútbol, aparte hai un cartel na entrada onde non se permiten, equis, non imos a 

entrar niso agora. Nas reunións informativas o señor Concelleiro dixo que se ía a, ou sexa que durante 

horas, imaxínese que entran as seis a adestrar

O Sr. Alcalde toma a palabra: Durante o adestramentos que non estean presentes os país, que é moito 

máis fácil de dicilo, ou as nais.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, entón queremos saber, se non está reflectido nin nunha ordenanza 

nin nun regulamento interno se iso se pode facer. E que nos pasen un informe porque nolo pediron os 

pais. Loxicamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: non, pero xa lle contesto. É dicir, si se trata dun local de, os locais de 

dominio público, que se chaman de dominio público están destinados ao uso ou ao servizo público. Neste 

caso, ao uso público, polo tanto non se pode, sen ningún tipo de normativa non se pode impedir o acceso 

aos cidadáns.  Os de servizo público é diferente. Por exemplo, o servizo público, a Casa Consistorial ou a 

biblioteca municipal ou a Casa da Cultura, poden ter uns horarios de apertura e peche e tal, pero me 

imaxino que dentro dos horarios aos que vostede está aludindo, é dicir, é cando o polideportivo está 

aberto, non?, ou cando o campo de fútbol está aberto porque  está desenvolvendo, non se pode se pode 

prohibir se haber unha regulamentación específica. Iso é así.

A Sra. Vispo toma a palabra: Entón o que pedimos, o que vamos solicitar, é o informe de Secretaría que 
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vostede nos adiantou de palabra.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, consta en acta, se quere xa lle vale como informe.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si, non, non. E aparte que se informe aos pais cunha nota informativa 

porque nolo están solicitando e de feito creemos que temos todos os grupos que estamos aquí, unha carta 

que xeraron diversos pais e que teñen esa dúbida. Entón, a ver

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso, como sabe que son diversos pais en lugar de que é un?

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, eu non teño nin idea. Moncho, eu non teño nin idea porque fun 

a primeira que chamei á oficina de abaixo preguntando si sabían quen a entregara, porque aquí nos 

diriximos para.. Vale, eu tamén, nada,  é igual. A ver, sabemos que de feito as reunións, señor Concelleiro 

pode dicilo, que si houbo pais que transmitiron ese tema. Entón, o que queremos é que se lles informe, 

que dende, ou sexa, que non se pode pechar o campo de fútbol para que se queden tranquilos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A ver Ramón, deixa que interveña agora Adrián que foi o que dixen, 

despois ti.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, non, perdón. Quen dixo que non podían acceder?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Déixelle que remate el

O Sr. Varela toma a palabra: O resto de escolas non poden acceder 

A Sra. Vispo toma a palabra: Acceden ao polideportivo

O Sr. Varela toma a palabra: Non poden ver a actividade.

A Sra. Vispo toma a palabra: Están baixadas as cortinas ,  pero si poden acceder, ollo eh!, non se lle 

prohibe a entrada, osexa que por favor, teñen unhas cortinas que baixen, nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, déixelle. Deixe que interveña el, que el non interrompeu.

O Sr. Varela toma a palabra: Déixeme acabar, por favor. Non teño ningún interese niso, simplemente

A Sra. Vispo toma a palabra: Entón?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, vamos a ver, a cuestión é  por razóns, vou a facer unha 

excepción á regra xeral, por razóns de seguridade pública ou mantemento da orden, ollo, previamente 

xustificadas, porque sería unha restrición á liberdade individual dos cidadáns, se podería incluso expulsar. 

Agora, é que ante a inexistencia de regulamento existe un regulamento de instalacións deportivas, seguro.

O Sr. Varela toma a palabra: Si, pero se me deixades falar

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, é que estades interrompendo todos.

O Sr. Varela toma a palabra: Non teño ningún interese, simplemente polo ben dos rapaces é a decisión. 

Estamos elaborando un regulamento no que se recolla iso e tratamos seguramente
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A Sra. Vispo toma a palabra:  Pero é que non se pode

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, a ver. Haberá que estudar a legalidade dos términos nos que se 

estableza.

O Sr. Varela toma a palabra: Vale, entón cando xogue o Barbadás que entre todo o mundo alí.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Mira, a Selección Española de Ximnasia Rítmica entrenaba aí e ía 

vela todo o mundo. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  É distinto. Cedes a instalación a Unión Deportiva Barbadás, ollo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Adrián, vostede acabou de dar as súas explicacións?

O Sr. Varela toma a palabra: Eu o que quero é elaborar. Digo que tratarei un regulamento, que ensinarei 

a todos, que sexa algo, antes de traelo aquí, para que todos esteamos de acordo. E non aproveitar, levar 

iso, a un tema político, senón a un tema de tranquilidade. E vostede, concelleira de deportes, sabe que 

durante máis de dez anos que estivo alí se lle criticou e sábeo. E os pais e os traballadores municipais que 

estaban na escola de fútbol que era unha medida que vostede ía tomar se seguía de Concelleira de 

deportes.

A Sra. Vispo toma a palabra:   Quédome, quédome, perdón, me quedo agora mesmo fóra de, que o 

coordinador quixera tomar esa medida, eu non. Ollo, eh! Ollo.

O Sr. Varela toma a palabra: Digo o que me comentaron. 

A Sra. Vispo toma a palabra:   Pero vamos a ver. Aquí que estamos? Estoulle dicindo eu que non. 

Vamos. Estou dicindo que si é unha medida que se falou si. Vamos. 

O Sr. Padrón toma a palabra:  A día de hoxe, a día de hoxe poden acceder os pais, tal e como está a 

situación agora no Concello, poden acceder os pais ao adestramento  dos rapaces?

O Sr. Varela toma a palabra: Están entrando

A Sra. Secretaria toma a palabra: Están entrando.

O Sr. Padrón toma a palabra : Non se lle pode prohibir, de momento.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Sinceramente, eu dubido que se lles poda prohibir nin sequera a 

través dun regulamento. Dubido da legalidade desa cláusula que é cando teña o regulamento, porque 

imos ver, volvemos ao mesmo, é unha instalación aberta ao público destinada ao uso público, e nunha 

grada, eu descoñezo onde adestran, eh!, pero imaxínate que sexa na cancha central, ou nun campo, es é 

unha instalación aberta non lle podes impedir á xente que se poña nas gradas a ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a todos e a todas. 
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Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por finalizada 

a sesión, sendo as 22:48 horas  no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, de 

todo o que, como secretario, dou fe.

          O ALCALDE                                                                             A SECRETARIA XERAL
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