ACTA DA SESIÓN ORDINARIA

DO CONCELLO

PLENO DO DÍA 04 DE

DECEMBRO DE 2017.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL ( PSdeG-PSOE)

19:30

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

DECEMBRO de 2017

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

ordinaria, en primeira

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

convocatoria, o concello

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

Pleno, baixo a presiden-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

cia do Sr. alcalde, coa a-

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

sistencia

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

concelleiros/as. Relacio-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

nados na marxe, actu-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

ando como secretario,

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

Silvia Alonso

sendo

horas do día 04
en

dos

sesión

Sres./as.

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
Dª SILVIA ALONSO
Ausentes:
D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)
Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente
declara aberto o acto e, seguidamente procédese á análise dos puntos da orde do día.
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Concelleiros/as
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D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 31/01/2018
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 31/01/2018
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Inicio do Pleno, ordinario, digo ordinario, dixen extraordinario?.
Ordinario, de 4 de decembro de 2017.
1. APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES (05/09/2017 E 02/10/2017)
O Sr. Alcalde toma a palabra: O primeiro punto da orde do día, aprobación das actas anteriores
que son de setembro, de 5 de setembro e 2 de outubro. Algunha consideración sobre estas actas?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade. Grazas.
“Aprobación das actas anteriores (05/09/2017 e 02/10/2017)”

ACTA DO PLENO

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

2. DECLARACIÓN DE SERVIZOS PRIORITARIOS, URXENCIA E NECESIDADE DE
CONTRATACIÓN.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de

contratación. Pois ben. Como dixo a señora Secretaria na Comisión informativa, a urxencia xa está

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

Non. Pois polo tanto votos a favor?

declarada, polas anteriores.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O servizo prioritario, exactamente. O servizo prioritario xa está
declarado de anos anteriores, polo tanto, agora só pasamos a votar e a tramitar o expediente
administrativo da contratación para un, ou unha técnico de igualdade. Un ou unha auxiliar
administrativo para reforzo de servizos varios, un administrativo ou administrativa para o Centro
Empresarial Transfronteirizo, un ou unha administrativo administrativa para a Concellería de
Turismo. Dous peóns de servizos múltiples, un oficial de primeira e un peón de xardinería. Creo
que sería conveniente que cada un dos Concelleiros ou Concelleiras das áreas expuxeran a
motivación e a argumentación sobre esta necesidade da contratación. Empezamos polo técnico de
igualdade. Brevemente, por favor, todos. Técnico de igualdade, Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): boas tardes a todas e a todos. Sabedes que desde o 2015
existe un servizo de igualdade no Concello de Barbadás, que se incorporou unha técnico de
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, o servizo prioritario.

CONCELLO DE BARBADÁS
igualdade, que leva facendo un traballo ao largo destes dous anos. Un pouco vencellada tamén aos
servizos sociais, ao campo educativo e ao traballo con mulleres do Concello de Barbadás. O que se
trata un pouco é de manter este servizo ao longo do ano que ben, e para iso necesítase esa
contratación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Moitas grazas. Pasamos a un auxiliar, un ou unha auxiliar
administrativo para reforzos de servizos varios. Ben, pois aquí indicarlles que se dixo xa na
comisión, tamén, que hai a previsión de algunha baixa por enfermidade en algún departamento e
tamén repercutiría por suposto na atención ao público. Ademais sería co obxectivo de cubrir o que
son vacacións, para que os servizos non quedaran coxos. Polo tanto, prevese a contratación dun, ou
de descargar a acumulación de traballo nalgúns departamentos. A idea sería isto, de contratar un
Transfronteirizo.

ACTA DO PLENO

auxiliar, ou unha auxiliar. Pasamos a un administrativo ou administrativa para o Centro Empresarial

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Boas tardes a todas e a todos. Este posto xa estivo cuberto
nos dous últimos anos, tamén anteriormente había unha persoa de apoio nese servizo. E no Centro

Empresarial Transfronteirizo que é o lugar onde se desenvolven as actividades da Concellería de

Promoción Económica, Turismo, Formación e Comercio, ten un horario de oito e media a dúas e

media, todos os días pola mañá. Ademais polas tardes se realizan diferentes actividades, cursos,
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dunha auxiliar administrativo, polo procedemento de bolsa de emprego, coa finalidade, o que dicía,

xuntanzas e outras cuestións relacionadas coa promoción económica do Concello que require que
todos estes traballos, á xerencia do centro, tamén nas actividades de seguimento de promoción
económica dos novos niñeiros que están, que se implantaron no CET e en definitiva eses son os
cometidos. Aparte de toda a tramitación administrativa de concesións, de subvencións, de
plataforma e de cursos de formación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois prosiga vostede coa contratación dun administrativo ou
administrativa para turismo.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, tamén o ano pasado durante sete meses estivo contratada unha
persoa no Centro Empresarial Transfronteirizo, en principio, pero era para atender á Concellería de
Turismo. Posto que agora esta Concellería ten entidade propia, e é intención darlle contidos durante
todo o ano a través da busca de subvencións, de concesións, de axudas con outras entidades que
tamén existen no noso Concello, e tamén para realizar campañas de promoción do turismo, da
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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haxa persoas que poidan abrir e pechar o centro. Ese é o motivo que esta persoa servirá de apoio a

CONCELLO DE BARBADÁS
cultura do noso Concello, do patrimonio. E para atender o Museo da Gaita de Fole que xa se
elaborou un plan de actividades e un plan para dinamizar o propio museo durante todo o ano 2018.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Victoria, ten a palabra en relación á contratación de
dous peóns de servizos múltiples, un ou unha oficial de primeira e un ou unha peón de xardinería.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes, moitas grazas. Seguimos na liña da
contratación de peóns de servizos múltiples para a área de obras, que fan tarefas diferentes, de
mantemento de viarios, mantementos de zonas verdes, todo tipo de traballos, de aí a encaixonalos
neste apartado de servizos múltiples. Despois tamén se vai a proceder á contratación dun oficial de
primeira para cubrir unha vacante que había na brigada de obras. E con motivo da xubilación dunha
de xardinería. Despois como xa dixen nas Comisións informativas, houbo unha omisión pola miña

ACTA DO PLENO

parte, non se incluíu, pero vaise incluír segundo me dixo a Secretaria formalmente, a contratación
tamén dun tractorista para o mantemento de viarios municipais e tamén para a limpeza das zonas

forestais marcadas tanto polo convenio asinado coa Xunta de Galicia como co convenio asinado
pola Deputación, que abarca sobre todo a limpeza das marxes da estrada de Toén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Pois non hai nada máis. Non hai nada máis.
Procedemos ao debate. Señor Ramón, ten vostede cinco minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Boas tardes a todos e a todas. Nada, non vamos a
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persoa oficial de xardinería vaise cubrir, como son só seis meses, vaise cubrir neste caso cun peón

estender demasiado nisto. Dicir que vamos a votar a favor do técnico de igualdade porque xa o
auxiliar administrativo. Non estamos a favor da contratación dun administrativo para a Concellería
de Turismo como xa votamos en contra no seu día. E si vemos necesaria a contratación para o
servizo de obras polas causas que se explican aí. Nada máis. Remitímonos á votación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas pola súa brevidade. Señora Fina, está na súa quenda
de palabra. Tamén son cinco minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos e a todas. Nada. No técnico de
igualdade, como non, estamos de acordo. A administración do CET, co administrativo do CET
tamén. Despois xa o que a min, o que eu teño aquí un pouco de dúbida, é que o ano pasado
tivemos cinco peóns, este ano eses cinco peóns desapareceron, e non hai nada diso. Hai un, quérese
meter un tractorista, o peón de xardinería. E despois xa un oficial de primeira. A miña pregunta é,
por que os cambios do ano pasado a este? Por que este cambio de un oficial de primeira? Non sei,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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fixemos no seu día e nos parece necesario. Non vemos claro o tema do reforzo dos servizos varios,

CONCELLO DE BARBADÁS
porque por exemplo, técnico de igualdade e o administrativo de turismo, estamos basicamente
seguindo a liña dos outros anos, vale? Supoño que si os outros anos facía falta, vai facer falta este
ano. Pero en canto aos outros tres de abaixo é moi diferente ao que tiñamos. Que significa, que non
funcionou como o tiñades plantexado o ano pasado? Non entendo así un pouco. Non entendo un
pouco. O oficial de primeira, por que o oficial de primeira? Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, como se
comentou xa nas Comisións informativas, entendo que imos a votar por separado cada unha das
tractorista, si xa queda incluído definitivamente nesta proposta de contratacións que nos fan, porque

ACTA DO PLENO

na orde do día non viría así, porque non temos o informe. E despois, vamos a ver, con respecto ao

técnico de igualdade estamos a favor. Entendemos que é necesaria continuar con esta contratación
por a labor que fan e porque é un tema que temos que paliar en todo o posible, e prestar unha

atención axeitada. No resto de postos de traballo, vamos a ver, o de servizos de obras, servizos
múltiples e parque e xardíns, entendemos que se está a reducir o número de persoal, e sería

necesario enfocar cando menos algún traballador máis, coma peóns, porque sería o posto vacante
de obras que loxicamente temos que contar con el igual que se contaba o ano pasado, e a

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

contratacións. En segundo, en segundo lugar, co tema do operario de maquinaria agrícola, ou

xubilación. Ou sexa, hai que manter o mesmo número de postos, pero aumentalos en peóns de
tema que non o entendemos ben. Primeiro habería que matizar se os postos a substituír son de
persoal laboral ou de persoal funcionario. Se vai a ser para substituír a calquera auxiliar
administrativo. Compre sinalar que na administración pública, no resto de administracións non se
substitúe ao persoal funcionario, simplemente se substitúe en determinados ámbitos específicos,
como sería o de educación ou o de sanidade. Entón, nós neste tema, entendemos que sería mellor
facer unha reestruturación de servizos e rematar canto antes a modificación da RPT. Porque
entendemos que temos persoal suficiente en administración para atender o traballo que se realiza.
Insisto e volvo a repetir como xa dixemos noutras ocasións. Existen áreas que teñen un volume de
traballo que non o dan sacado por moitos motivos, e existen outros que probablemente teñan
exceso de persoal. Entón, entendemos máis necesaria unha reestruturación de persoal. Nada máis.
Moitas grazas.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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xardíns, obras ou servizos múltiples. Con respecto ao auxiliar administrativo, a ver, aquí si que é un

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben, creo que xurdiron algunha dúbida por parte
súa. Polo tanto... Fala vostede e Victoria tamén con relación ao dos peóns.
A Sra. Secretaria toma a palabra: En relación coa pregunta de si o auxiliar destinado a servizos
xerais, sería para cubrir un posto dun funcionario, dun laboral. A priori, non está determinado a
contratación, tería carácter laboral. Sería unha especie tamén de bolsa de contratación polo mesmo
procedemento, para que nos quedase para coberturas sucesivas. E nos encontramos con unha baixa
prevista e anunciada. Nos atopamos con outras baixas de larga duración que están sendo cubertas
loxicamente por funcionarios, pero si ti moves un funcionario dun sitio a outro, para que
desempeñe unhas funciones, ese primeiro sitio queda baleiro. Entón, en principio, a contratación
temos xente. En atención ao público queremos mandar dende o Concello, de aquí, dende a casa

ACTA DO PLENO

grande, ás oficinas de A Valenzá, e en moitos casos tampouco podemos mardarlle persoal desde
aquí. Entón, estamos vendo que desde persoal non nos organizamos, necesitamos unha persoa

máis. Ocasionado por estas baixas, unha de larga duración, outra que se prevé polo menos de media
duración, e en principio é para iso e para calquera outra que puidera xurdir. Ou sexa, a idea é, xa
que facemos un proceso selectivo, que quede unha bolsa e si se nos plantexa un problema non ter

que convocar outro proceso selectivo. Ir chamando aos da bolsa para cubrir aspectos puntuais que
non poidan ser cubertos doutra maneira con persoal interno.

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

sería con carácter laboral, destinada a unha posible mobilidade, porque está facendo falta. Non

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Victoria Morenza ten a palabra porque a señora
A Sra. Morenza toma a palabra: Sobre o tema dos cinco operarios de servizos múltiples que se
contrataron respecto do ano pasado, redúcese a dous porque unha parte dese servizo de limpeza, de
limpeza, de desbroces vaise externalizar. Entón, creo que xa o dixemos nalgunha ocasión. Entón,
nesta ocasión ese diñeiro vaise destinar a externalización. E despois, a vacante de cinco persoas que
había na brigada de obras, hai unha vacante, entón esa vacante vaise cubrir cun oficial de primeira.
Non é un cambio que afecte ás contratacións temporais. Vaise cubrir con persoal temporal pero
afecta á brigada que xa existe, os doce meses do ano. E despois, o do tema da, xa expliquei antes,
que o tema da xubilación do oficial de primeira vaise cubrir cun peón de xardinería porque só son
seis meses. Entón nesta ocasión vaise cubrir deste xeito. Quizais para o seguinte ano se cubra con
outro oficial de primeira, pero tendo en conta que é unha xubilación que se produce a mediados de
ano, pois vaise cubrir cun peón de xardinería porque o consideramos suficiente para ese período do
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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Fina plantexou algunha dúbida sobre algunha contratación.

CONCELLO DE BARBADÁS
ano. E non sei se Manuel Angel lle facía unha pregunta a Silvia sobre a inclusión do tractorista na
declaración de servizos, pero iso mellor que conteste Silvia.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, resulta que houbo unha omisión na recepción da
documentación existiu unha omisión. Non, dá igual. Si, pode ouvir. E que eu non sei que manía
tedes, se se pode oír igual mentres estás mirando para outro lado ou falando con alguén. Vamos a
ver. Houbo unha omisión na recepción da documentación relativa á inclusión do tractorista. Entón,
iso como se soluciona tecnicamente?, pois a Concelleira acaba de explicalo, que se produxo esa
omisión, se pode votar agora mesmo, xustificou a súa necesidade e todo iso, e a documentación
para que o expediente quede completo, porque nós logo nós temos que telo a disposición da

subsanable.

ACTA DO PLENO

anexo. E despois, si resulta aprobado, pois co acordo de aprobación. Ou sexa, é un defecto
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón? Señora Fina? A segunda quenda de
intervención si quere dicir algo.

A Sra. Varelas toma a palabra: Si. Dicir que me sorprende porque nós, en algúns Plenos,
falábase que non erades partidarios de externalizar servizos e agora lévome a sorpresa que queredes
externalizar un. Quedo sorprendida, porque se antes, fai uns meses, isto non valía e agora de

repente vale, paréceme un pouco feo estar criticando outros partidos políticos por a externalización
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Subdelegación do Goberno. Require un informe da señora concelleira que se adxuntará como

dos servizos e agora chega o momento que vós tamén optades por esta liña. O cal, pois non me
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Señor Manuel?
O Sr. Fernández toma a palabra: Pois a miña compañeira Fina Varelas acábao de deixar ben
claro o mesmo que pensamos nós. Vamos a ver, tirar pola externalización e traernos aquí agora a
contratación de dous peóns de servizos múltiples, xa dicíamos que é reducir o número de persoal
neste ámbito. E despois, traer a contratación do tractorista. Na maior parte do seu traballo o
tractorista o que fai é desbroces na temporada. Entón, si por un lado vamos externalizar e logo
temos o tractorista. Aí é onde nos xorde a dúbida. E logo, co contrato do administrativo de turismo,
non sei agora mesmo, non lembro se o actual contrato que ten é de auxiliar ou é de administrativo?
É de auxiliar. Por iso. A ver, entón temos que matizar isto. Estannos traendo un administrativo cun
informe das mesmas tarefas que está realizando a día de hoxe, dicíndonos, que é necesario polas
labores que está facendo e que é unha continuidade de contrato. Por iso eu quixera preguntar, e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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gusta e dime moi pouco. Grazas

CONCELLO DE BARBADÁS
acábame de contestar perfectamente do servizo de Secretaría, que o contrato actual dese traballador
é de auxiliar administrativo, e aquí o que nos ven é dun administrativo, co cal non podemos estar de
acordo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Victoria quere facer unha aclaración sobre o de, o
que dixo a señora Fina?. Xosé Manuel? Non falaban dun técnico que pasa de ser auxiliar a
administrativo. Si.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, a ver, ao longo deste ano démonos conta que as competencias,
o traballo que desenvolve esa persoa é máis propio dunha administrativo que dun auxiliar
administrativo. Eu teño aquí todas as funcións e todos os traballos que leva feito este ano, o que
cometidos que ten esa persoa e todos os traballos que fixo e son máis propios dun administrativo

ACTA DO PLENO

que dun auxiliar. Por exemplo, a elaboración de programas turísticos. A busca de subvencións. A

tramitación administrativa. Por exemplo, o manexo do programa de Xestiona, pero aparte de todo o
que é a parte administrativa, tamén a parte creativa. Está facendo programas para buscar

subvencións e para buscar apoio doutras administracións, ou doutros fondos como pode ser de

Adercou, e está facendo programas de elaboración de roteiros, de visitas, para dinamizar o que é o

museo, pero tamén outras áreas do Concello. Non só iso. Entón, eu entendo que se adapta máis a un
administrativo que a un auxiliar administrativo. Esa é a explicación.

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

pasa que non os lin todos porque non quero aburrirvos. Pero teño aquí toda a relación de todos os

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois, rematamos esta intervención, este punto da orde do día, coa
A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor. Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación dun técnico de
igualdade”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Auxiliar administrativo para reforzo de servizos varios. Votos a
favor?
Si, nove, si, si. Grupo de Goberno.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno máis Democracia Orensana
Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular abstención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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votación. Un a un, entón. Técnico de igualdade. Votos a favor?

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG e Democracia Ourensana, as abstención do PP e os votos en contra do Grupo Mixto o
seguinte acordo: “ “Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación
dun auxiliar administrativo para reforzo de servizos varios.”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un administrativo para o Centro Empresarial Transfronteirizo.
Votos a favor? Nooo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Orensana.
Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,

ACTA DO PLENO

BNG e Democracia Ourensana e as abstención de PP e Grupo Mixto o seguinte acordo:

“Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación dun
administrativo para o Centro Empresarial Transfronteirizo”

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra polo tanto non hai. Dous peóns de servizos
múltiples. É un administrativo para turismo. Un, ou unha administrativo para a Concellería de
turismo. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno máis Democracia Orensana.

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG e Democracia Ourensana e os votos en contra de PP e Grupo Mixto o seguinte acordo:
““Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación dun
administrativo/a para a Concellería de Turismo”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a dous peóns de servizos múltiples, un ou unha oficial de
primeira, un ou unha peón de xardinería. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, pero vamos a ver, pero hai que votalos tamén por
separado. Non, non, empezaríamos, dous peóns, oficial de primeira. Non, non, xa sei que ven como
un punto, o que ocorre é que se hai. É dicir a urxencia na contratación se declara individualmente.
Se foran todos da mesma categoría, iguais, se podería facer. Se son cinco auxiliares. A ver. Entón,
empezamos.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular máis Grupo Mixto.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dous peóns de servizos múltiples, votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Dous peóns de servizos múltiples, votos a favor? Grupo de
Goberno
O Sr. Alcalde toma a palabra: Máis Compromiso. Grupo Mixto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Máis Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, máis Democracia Ourensana, en contra.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG e Grupo Mixto e os votos en contra de PP e Democracia Ourensana o seguinte acordo:

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a un ou unha oficial de primeira. Votos a favor?

ACTA DO PLENO

servizos múltiples”
A Sra. Secretaria toma a palabra: Oficial de primeira, Grupo de Goberno, máis Grupo Mixto,
máis Partido Popular
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? En contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Ourensana, en contra.

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

BNG, PP e Grupo Mixto e os votos en contra de Democracia Ourensana o seguinte acordo:

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

“Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación de dous peóns de

“Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación dun Oficial de
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un peón de xardinería. Un, ou unha peón de xardinería, votos a
favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno máis Grupo Mixto, máis Partido Popular,
votan a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana
O Sr. Alcalde toma a palabra Democracia Orensana vota en contra
A Sra. Secretaria toma a palabra Vota en contra
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG, PP e Grupo Mixto e os votos en contra de Democracia Ourensana o seguinte acordo:
“Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación dun peón de
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primeira”
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xardinería”
O Sr. Alcalde toma a palabra Quédanos o tractorista
A Sra. Secretaria toma a palabra Un momentiño, este último era de xardís
O Sr. Alcalde toma a palabra Era de xardís
A Sra. Secretaria toma a palabra E agora queda o tractorista.
O Sr. Alcalde toma a palabra Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra:Grupo de Goberno máis Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra:Abstencións Partido Popular

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra:Democracia Orensana, en contra.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdeG-PSOE,
BNG e Grupo Mixto, as abstencións de PP e os votos en contra de Democracia Ourensana o

seguinte acordo: “Declaración de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación
dun tractorista”
3. MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE VIAQUA.

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra? Fina

O Sr. Alcalde toma a palabra: Modificación do contrato de Viaqua. É o terceiro punto da orde do
A Sra. Morenza toma a palabra: Pois xa a falta de presenza da Interventora quen sería a que
mellor lles explicaría esta cuestión técnica, póñome a súa disposición par facer aclaracións todo e
sempre na medida das nosas posibilidades. Movémonos nunha forquilla, agora mesmo movémonos
nunha forquilla en torno aos 12.000 euros, entre 5.000 e 12.000 euros. Estamos pagando un canon a
Viaqua anual de 60.000 euros. Esa contía incrementaríase como máximo na cantidade de en torno a
13.000 euros, en función do que recadaría Viaqua no ano 2018. Pero esa cantidade non se vai saber
ata xaneiro de 2019 que sería cando Viaqua pasaría a factura efectiva do que se consumiu e do que
se recadou durante o ano 2018, o cal depende do número de usuarios e depende do consumo que se
realice durante ese período. Entón é unha cuestión que está un pouco no aire, e esa modificación
faise en base a unha simulación realizada, tomada como base, tomando como base o pobo de
Sobrado e os consumos habituais medios dun pobo medio do concello. Claro, non se poden tomar
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día. Ten a palabra a señora Concelleira.
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como base os consumos excesivos que houbo en Loiro, dende setembro de 2015. Entón, fíxose
unha simulación dun pobo normal e cun consumo normal e que será o que se acadará en Loiro co
paso dos meses. Entón, non sei moi ben. Eu, se espero á segunda quenda de intervencións por se
vostedes teñen algunha dúbida. Evidentemente isto é unha cuestión técnica. Estase facendo dun
xeito similar noutros concellos cando teñen que facer unha modificación de contrato. Faise unha
simulación, móvense cunhas forquillas. Os técnicos son os que elaboran estes informes e todo se
ten que facer en base a unha previsión. A unha previsión de consumo que non se vai a ver na
realidade ata que efectivamente se cerre o exercicio por parte da empresa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

facendo a estimación que hai do consumo actual.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

ACTA DO PLENO

está claro que nos vai a sobrar diñeiro. Non é entendible que se consuman eses 12.000 euros,

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada. Non teño moito que dicir, porque a Interventora o outro día
explicouno clariño e ben, nas Comisións informativas, entón pois vamos a votar a favor porque é
algo lóxico. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra: Sería algo lóxico votar a favor desta modificación de contrato

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Tamén, non moito que dicir sobre este tema. O que si é que

porque é un mero trámite administrativo que hai que cumprir e que a nós, ao Grupo do Partido
servizo. Que sucede? Non é o último paso. Hai cousas no tinteiro. Hai cousas que hai que resolver.
Hai unhas necesidades no pobo como xa explicamos nunha moción que trouxemos no pasado
Pleno, entón o que hoxe deberíamos estar todos de acordo por unanimidade, que sería o último
paso, repito, de cara a municipalización, nós, dende logo, non podemos admitilo así sen máis.
Senón, que reivindicamos todas esas necesidades, e que xa é sabedor o Concello, para que este fose
o último paso. Insisto, hai cousas que hai que darlle solución antes de terminar este proceso, e non
se están tomando medidas. Co cal, votar a favor algo que deberíamos facer hoxe aquí, ademais
insisto por unanimidade pola importancia que ten regularizar este servizo, non o podemos facer así.
Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señora Victoria.
A Sra. Morenza toma a palabra: O Partido Popular, amosa a súas reticencias pero tampouco pon
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Popular e aos veciños de Loiro nos gustaría que fose o último paso de cara a municipalización do
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evidencia ao seu posicionamento. Evidentemente como xa lle dixemos no anterior Pleno, xa se lles
solicitou, non me acordo agora, creo que llo dixen no anterior Pleno, con que data se solicitou un
informe a Viaqua para que realice un estado do, da instalación de saneamento. Estamos á espera de
que se realice, de que se presente ese informe, e a partir dese informe como xa explicamos no
anterior Pleno, farase unha priorización das actuacións nos lugares máis necesarios, como xa
indicou a Concelleira Fina Varelas. Hai lugares na praza central do pobo onde si hai que actuar
porque as instalacións están moi anticuadas e evidentemente si actuaremos. Estableceremos unha
liña de priorización. Buscaremos financiamento neste lugar, como tamén estamos facendo en
lugares onde non existe como xa dixemos, saneamento. Aquí hai unha instalación de saneamento
actuar e a mellorar o saneamento en Loiro. Como tampouco renunciamos a poñer en marcha o

ACTA DO PLENO

saneamento en lugares de Bentraces onde non teñen saneamento e están vertendo a un regato, ao

regato do Barreiro. E tampouco renunciamos a instalar saneamento, que onde non teñen rede, en

lugares como Outeiriño en Sobrado. Nin tampouco en lugares céntricos da travesía de Piñor onde

tampouco teñen rede de saneamento. Hai moitos lugares no Concello, xa os temos enumerado cada
vez que falamos da rede de sumidoiros, que hai que actuar en todos eses lugares e que todos os
veciños, evidentemente, pagan os seus impostos, e teñen que ter unha rede adecuada. Tamén hai
que lembrar que para ter unha licenza de obra, cando a rede está a menos de 50 metros, xa a

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

obsoleta. É necesario unha actuación e iremos facendo. Evidentemente nós non renunciamos a

conexión á rede ten que correr por parte do propietario, así o establecen as licenzas de obra que se
mundo coñece como funciona e como establecen as Leis autonómicas, que debe funcionar as
conexións á rede xeral. Outra das condicións que pon a Lei de augas, creo que é, creo lembrar neste
momento, é que cando está unha, cando están en núcleo, tamén o propietario ten a obrigatoriedade
de conectarse á rede xeral. Visto que as fosas sépticas xa son unha instalación en desuso e incluso
poderíamos dicir que prohibidas pola Lei.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón? Señora Fina?
A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. Como dixen antes, a Interventora, explicounos este,
o que vamos a votar agora. O que si hai unha cousa clara. Aquí Victoria fálanos de que van actuar
en puntos que fagan falta. Mire. Facer falta, realmente Victoria, vai facer falta en todo o pobo,
porque a instalación é toda da mesma época. Está obsoleta e vella en todo o pobo. O que si hai
unha cousa clara. Terminar un proceso así, sen, só con promesas e os veciños non, pois non o teñen
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levan dado, que se dan en base aos sucesivos plans de urbanismo que teñen estado en vigor e todo o
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claro. Quero dicir, vostede está dicindo que se vai actuar en puntos, pero que compromiso é ese?
Vostede falou cos veciños? E foron falar cos veciños, explicóuselle o compromiso? Porque claro,
dicir podemos dicir mogollón de cousas. Se finalizamos este expediente e despois xa non se
cumpre o que se di, porque está visto que aquí neste Pleno dinse moitas cousas que despois xa non
se cumpren. Póñense palabras que despois xa non se fan. Atácanse a grupos políticos e despois xa
faise o mesmo que eles. Exemplos, exemplos, etcétera etcétera. A min tampouco ninguén me vai
dicir que se isto votámolo, acabamos con este expediente se vaia facer algo en Loiro, porque claro,
este é o fin de todo este proceso. Votamos o fin deste proceso, non se arranxa nada e eu penso que
aquí somos dúas persoas de Loiro, en concreto Manuel e eu e vannos comer. Vannos comer

promesas de palabra, visto que a palabra aquí dise para adiante, dise para atrás, non vale moito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel.

ACTA DO PLENO

aos que están alí, aos que nos ven tódolos días. Vannos pedir explicacións e claro, finalizar algo con

O Sr. Fernández toma a palabra: Nós o que pomos de manifesto, o mesmo que fixemos noutras

ocasións, é tomar conta dos compromisos que todos os políticos en xeral asumiron cos veciños de
Loiro. A min dáme pena, dáme pena realmente, e así o teño que manifestar que un proceso que
podía facerse realmente ben, que os veciños incluso non esixiron porque tampouco están en

condicións de esixilo por moitos motivos, porque necesitan esta municipalización, pero podía terse

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

porque .. É certo, vannos comer. Porque as explicacións ás primeiras persoas que nos van a coller é

feito polas mellores vías. É dicir, están asumindo compromisos os veciños, están aceptando de boa
aqueles compromisos que todos, e digo todos, gobernos anteriores, e goberno actual, se asumiron.
Eses compromisos que asumiron con todos os veciños e veciñas da localidade de Loiro. E dáme
tamén moita mágoa, dáme moita mágoa que nestes tempos que corren cos actuais problemas de
sequía, sabemos que a actual rede da localidade de Loiro e como dicía moi ben o señor Ramón no
anterior pleno, noutras localidades polas súas deficiencias, pola súa antigüidade, polos seus
materiais, están perdendo moitísimos litros de auga. Se recordades, a principios da semana pasada,
os medios de comunicación facíanse eco disto, de que están perdendo miles, e miles, e miles de
litros de auga, Polo avellantamento das redes. E Loiro, sabemos, e así temos constancia de que se
perde moitos, moitos litros. Por iso insisto, dáme mágoa, primeiro por non ter asumido os
compromisos cos veciños e segundo, polo actual despilfarro de auga. Xa non só en casos puntuais
humanos, senón, polo propio, polo propio servizo que prestan esas redes, polo avellentamento e
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pola forma na que se fixeron nos seus tempos, non había outros recursos e así se fixeron, e bastante
ben que foron funcionando ata agora. Pero agora, hai que intervir. Por iso digo que me dá moita,
moita mágoa que con isto cerremos un proceso, un proceso sen ter feito nada do que se lle
comprometeu aos veciños. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten unha última intervención. Quere dicir algo
máis? Non. Polo tanto pasamos á votación. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momentiño. Vamos a recapitular. Votos a favor?, Grupo de
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE e
Modificación do contrato de Viaqua”

ACTA DO PLENO

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

4. MOCIÓN DO GRUPO POPULAR DE BARBADÁS PARA IMPULSAR O COMERCIO
LOCAL.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular, moción do Partido Popular de
Barbadás para que se cumpra o acordo plenario do sete de…Perdón, moción do Grupo Popular de

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

Goberno. E abstencións? O resto. Vale. Ben, ben, perdón, perdón, e que entendera…Aprobada.

Barbadás para impulsar o comercio local. Aquí, quedárase este punto da orde do día, enriba da
votación. Creo que todos vostedes teñen o informe da señora Interventora, se queren fago un
pequeno resume, ou non, como vostedes vexan. No que indica este informe, nas consideracións
xurídicas, vou resumilo. En primeiro lugar, fala de que por simples operacións de operatividade, un
Concello no ten persoal capacitado para avaliar as operacións de préstamo, nin analizar a situación
económica dos posibles prestatarios de forma que se garanta o reembolso dos fondos públicos.
Tamén unha segunda consideración, que si se están establecendo restricións para conceder avais,
con maior razón debe limitarse a posibilidade de que se concedan préstamos a terceiros alleos á
actividade municipal. E última consideración que fai a señora Interventora, é que se entende que a
actividade crediticia está limitada por lei ás entidades que teñan a natureza de entidades de crédito.
Resumindo, creo que vostedes tamén teñen o informe, supoño. Entón, é un informe de
intervención. O debate xa se fixo, é sometelo a votación, esta, a aprobación desta moción. A non
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ser, se queren intervir un minuto, como deferencia? Se queren intervir un minuto, como deferencia?
Pero o debate estaba feito? Si? Vale, non? Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, Grupo Mixto e Democracia Orensana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP e os votos en
contra de PSdeG-PSOE, BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Moción

PARQUES A NENOS E NENAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

ACTA DO PLENO

5. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA A ADAPTACIÓN DOS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Partido Popular de Barbadás para a
adaptación dos parques a nenos e nenas con diversidade funcional. Ten a palabra o seu voceiro ou
voceira. Por favor.

A Sra. Prieto toma a palabra (PP): Boas tardes a todas e a todos. Os diferentes tipos de
diversidade funcional en nenos e nenas non pode impedir a utilización de xogos, actividades, e

demais posibilidades que ofrecen os parques e lugares adicados á infancia. Nin tampouco reducir a

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

do Partido Popular de Barbadás para impulsar o comercio local”

forma de relacionarse con outros cativos. Han de ser un lugar accesible no que todos poidan entrar
especiais, e ter o obxectivo social de que se divirtan xuntos. Coñecer as diferenzas, fomentando
valores sociais na amizade e no compañeirismo, e crear un Barbadás social e solidario é a meta que
nos debemos marcar. Con esta proposta, tentamos aportar un grao máis para conseguir. A creación
de parques infantís accesibles é un acto de responsabilidade e integración á nosa sociedade, que
corresponde ás administracións públicas, como ben establece a Constitución española e a
convención sobre os dereitos do neno, da ONU. Os nenos e nenas que padecen falta de mobilidade
por diferentes motivos, merecen poder gozar dos parques do municipio, pero parece que esta
premisa non se tivo en conta nas recentes renovacións, xa que na grande maioría deles non existen
adaptacións para tales fins. Onde se tiveron en conta propostas deste tipo, supuxo unha experiencia
enriquecedora, xa non só para os nenos con problemas senón para todos, porque o xogo é un
elemento socializador que fomenta a integración e nada ten máis valor que ver sorrir a estes
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e desprazarse de forma segura, independentemente das súas capacidades diferentes, ou necesidades
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cativos. É necesario un esforzo na adaptación progresiva dos parques do municipio e que poidan
ser utilizados por todos os nenos e nenas. Para elo, presentamos para a súa aprobación no pleno os
seguintes acordos. Primeiro, realizar un censo de menores con discapacidade funcional e crear
áreas de xogo inclusivas, con elementos especialmente adaptados para eles, en alomenos nun
parque de núcleo poboacional no que residan. Prestar especial atención á eliminación de calquera
barreira arquitectónica que impida o acceso a persoas que necesiten axudas técnicas, tales como
cadeiras de rodas ou andadores entre outros. Segundo, levar a cabo de xeito progresivo a
adaptación dos parques públicos de Barbadás para que os nenos, nenas e demais usuarios con
diversidade funcional, poidan darlle uso. Aproveitar as tarefas de mantemento e reposición do
tipo de diversidade física, psíquica, sensorial ou motora, instalaranse elementos de xogo

ACTA DO PLENO

específicos, onde entre outros, se teñan en conta os seguintes criterios: elementos preparados para

uso con cadeiras de rodas nos xogos con rotación, e que permitan a subida das mesmas aos
bambáns, ademais de balancíns con respaldo, xa que moitos nenos e nenas non se sosteñen ben.

Nos tobogáns, acceso a nivel da parte superior, xa sexa pola topografía do parque natural ou
artificial, ou pola existencia de ramplas. Paneis interactivos e xogos especiais para nenos e nenas

con discapacidade psíquica sensorial, visuais, sonoros e que inclúan textos en braille e debuxos en
releve. Adaptación do pavimento dos parques infantís eliminando a area ou a grava e substituíndoa
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material danado baixo os criterios marcados na exposición de motivos desta moción, atendendo ao

por caucho que permita a libre mobilidade e reduza o posible dano fronte a caídas. Terceiro,
persoal específico para elo. Carto, que se teña en conta os criterios de deseño universal definidos
pola Convención sobre os Dereitos de Persoas con Discapacidade, dando así cumprimento á lei que
o regula. Prestar atención aos diferentes cambios e indicacións que vaian xurdindo nesta materia
para ilos introducindo no mobiliario municipal. E quinto, contemplar esta inversión nos próximos
orzamentos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón? Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Si. Para non estendernos no debate e ser breves, estamos
totalmente de acordo coa moción. Si que lle pediríamos que incluíran un sexto punto, que sería,
contemplar a colocación dalgún elemento de xogo no único pobo deste concello que aínda non
existe, nin, xa non digamos para as persoas con diversidade funcional, senón, xa non existe nin para
os nenos normais. Nada máis.
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solicitar asesoramento técnico da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial, onde contan con
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O Sr. Alcalde toma a palabra: A palabra normal, normal, queda aí un pouco fora de lugar.
O Sr. Padrón toma a palabra: Perdón, vale, para os nenos que non teñen ningún tipo de
diversidade. Ou sexa, ben. Si exactamente. Incluír, un sexto punto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Por suposto, nesta moción estamos totalmente de acordo. Non
sería coherente non estar de acordo con isto, vamos. Paréceme lóxico que se acabe coas barreiras
arquitectónicos en todos os ámbitos. Temos que darlle á infancia prioridade e temos que darlle
igualdade aos nenos e temos que adaptarnos a todas as circunstancias que teñas os nenos do noso
concello. É dicir, que todos os nenos son iguais e que todos os nenos teñen os mesmos dereitos. E

Victoria Morenza.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede señora Fina. Ten a palabra a señora
A Sra. Morenza toma a palabra: Evidentemente, como non podía ser menos esta moción
parécenos moi interesante. Este goberno ten toda a dispoñibilidade para acometer este tipo de
melloras. Xa se teñen dado pasos neste sentido, por exemplo en parques como o da Finca Fierro

que non tiña a accesibilidade, construíuse unha beirarrúa onde xa poden circular as cadeiras de
rodas, e antes para que un neno accedera a ese parque non podía. Había barreiras, había adoquines

que impedían o acceso e había herba. Entón, a cadeira de rodas non circulaba. Lembrar tamén que
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que isto é máis que lóxico e xa tiña que estar feito xa hai bastante tempo. Grazas.

se fixeron reformas en oito parques no último ano. E en tres de eles substituíuse a area ou grava por
para este tipo de nenos e nenas , para que eles tiveran un lugar, ou elementos de xogo que si que
son necesarios neste Concello, non empezaron a ser necesarios agora, xa veñen sendo necesarios
dende hai anos. Quizais aí asumimos a nosa culpa, pero non vou recorrer ao tan consabido
argumento de que vostedes estiveron vinte e oito anos e non … Non vou recorrer a ese argumento.
Falemos en positivo. Digamos que si que fixemos reformas en parques, que vamos a seguir facendo
reformas en parques. Non entendemos a teima que ten o Partido Popular en querer incluír todo nos
orzamentos. Hai outras vías de financiamento non só os orzamentos. Existen subvencións
fundamentalmente da Comunidade autónoma, da Deputación moitas menos subvencións por non
dicir que ningunha, é pouca axuda para este concello. E despois tamén existe o remanente de
tesourería coa que estamos facendo a maior parte das reformas destes parques e que as seguiremos
realizando progresivamente. Temos grandes parques como pode ser o parque do tren, en carteira
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caucho. Si, quizá fallamos ao mellor, recoñecemos o noso erro, quizá de non incluír un elemento
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para reformar, e aí podería ser un lugar idóneo para instalar un destes elementos de xogo. Ou
tamén, noutros parques que temos previsto reformar, algo máis pequenos, e ao mellor non se
adaptan pero estudarémolo e terremos en conta, por suposto, a moción do Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A señora Miriam, está na súa quenda de palabra.
A Sra. Prieto toma a palabra: Pois o motivo de traer esta moción a este Pleno hoxe, é porque onte
foi o día internacional das persoas con discapacidade, e por iso traemos hoxe esta moción. O de
incluír, señor Ramón o de Santa Uxía, no punto número dous, cremos que xa, aí podería estar
incluído. Pero... Senón, como querería que quedara. Entón, como quedaría ao final. A creación dun
parque en Santa Uxía.
A Sra. Prieto toma a palabra: Como o queres incluír entón? Claro, que o redacte.
súa emenda para que o acepten ou non.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Redáctelle vostede, redáctelle vostede o texto que quere incluír na
O Sr. Padrón toma a palabra: O punto seis, colocar algún elemento de xogo no pobo de Santa
Uxía.
A Sra. Prieto toma a palabra: Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aceptada a emenda? De acordo. Non ten nada que dicir a señora
Fina? Señora Victoria? O micro.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Creación duns elementos de xogos

A Sra. Morenza toma a palabra: Dicir, respecto de Santa Uxía que este goberno xa fixo, xa tiña
como, segundo os técnicos municipais nos indicaron, podería estar afectada esa zona pola
Confederación hidrográfica, necesitouse un informe sectorial, e finalmente non estaba afectado. A
Confederación Hidrográfica dixo que non había ningún regato, nin nada que estivera afectado
directamente, entón todo iso postergou que se levara a cabo ese proxecto. Xa existe incluso unha
memoria que se enviou á Confederación Hidrográfica. Evidentemente no ánimo deste Goberno está
instalar, dotar á Santa Uxía, aos poucos nenos, ou a calquera neno que queiran acudir aí, ou mesmo
ás persoas que queiran acudir á fonte e vaian cos seus cativos que poidan usar instalacións con
elementos de ocio infantil. E nese ánimo estamos, e procuraremos levalo a cabo en canto a
dispoñibilidade económica nolo permita.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votos a favor?
O sr. Fernández toma a palabra: De que data sería o informe da Confederación hidrográfica?
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un proxecto para instalar aí dous elementos biosaudables, e para instalar elementos de xogo, pero
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Sería en xuño/xullo aproximadamente.
A Sra. Morenza toma a palabra: Mirámola, retomamos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Procedemos á votación, polo tanto, incluíndo a emenda de
Compromiso por Barbadás do Grupo Mixto. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “
Moción do PP de Barbadás para a adaptación dos parques a nenos e nenas con diversidade
funcional: 1- Realizar un censo de menores con diversidade funcional e crear áreas de xogo
núcleo poboacional no que residan. Prestar especial atención á eliminación de calquera

ACTA DO PLENO

barreira arquitectónica que impida o acceso a persoas que necesiten de axudas técnicas, tales
coma cadeiras de rodas e andadores entre outros. 2- Levar a cabo, de xeito progresivo, a

adaptación dos parques públicos de Barbadás para que os nenos, nenas e demais usuarios
con diversidade funcional poidan darlle uso. Aproveitar as tarefas de mantemento e
reposición do material danado baixo os criterios marcados na exposición de motivos desta

moción. Atendendo ó tipo de diversidade, física, psíquica, sensorial ou motora, instalaranse
elementos de xogo específicos, onde entre outros se teñan en conta os seguintes criterios: -
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inclusivas, con elementos especialmente adaptados para eles en alo menos un parque do

Elementos preparados para o uso con cadeiras de rodas nos xogos con rotación e que
moitos nenos e nenas non se sosteñen ben. - Nos tobogáns, acceso a nivel da parte superior, xa
sexa pola topografía do parque natural ou artificial ou pola existencia de rampas. - Paneis
interactivos e xogos especiais para nenos e nenas con discapacidade psíquica e sensorial,
visuais, sonoros, e que inclúan textos en braile e debuxos en relieve. - Adaptación do
pavimento dos parques infantís, eliminando a área ou a grava e substituíla por caucho que
permita a libre mobilidade e reduza o posible dano fronte a caídas. 3- Solicitar asesoramento
técnico da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial, onde contan con persoal
especializado para elo. 4- Que se teñan en conta os criterios de deseño universal definidos
pola “Convención sobre os dereitos de persoas con discapacidade” dando así cumprimento á
Lei que o regula. Prestar atención os diferentes cambios e indicacións que vaian xurdindo
nesta materia para ilos introducindo no mobiliario municipal. 5- Contemplar esta inversión
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permitan a subida das mesmas ós columpios, ademais de balancíns con respaldos, xa que
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nos próximos orzamentos. 6- Colocar algún elemento de xogo no pobo de Santa Uxía.
6. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA QUE SE CUMPRA O ACORDO
PLENARIO DO 7 DE XULLO DE 2015 SOBRE AS NECESIDADES DE IMPLANTACIÓN
DE REDE WIFI NOS LOCAIS SOCIAIS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular para que se cumpra o acordo plenario
do 7 de xullo de 2015 sobre as necesidades de implantación de rede wifi nos locais sociais. Ten a
palabra o seu voceiro ou voceira.
A Sra. Carril toma a palabra (PP): Boas tardes a todas e a todos. Corría o mes de xullo do ano
demanda dos veciños e veciñas do rural, e que a día de hoxe aínda non a viron realizada. Foi

ACTA DO PLENO

aprobada. Resultaba de pouco custo e achegaba as novas tecnoloxías ás xentes dos nosos pobos.

Podíamos consideralo algo habitual xa que estamos a falar do goberno municipal máis afastado do

rural de Barbadás que se lembra. E que ten coma seña identitaria este xeito de actuar. Cumpriu que

deixaramos outras propostas para máis adiante e presentar copia literal daquela, que hai pouco máis
de dous anos, pois así nolo están a reclamar os veciños e as asociacións, que pretenden incluír nas

súas programacións anuais actividades formativas sobre as novas tecnoloxías nos pobos. Así pois,

o acceso a internet é un dos cambios máis importantes que vimos nos últimos anos. Sen dúbida
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2015 cando o Grupo do Partido Popular de Barbadás presentou ao Pleno do Concello unha

algunha, trátase dunha innovación revolucionaria no campo da informática e as comunicacións.
posibilidades de acceso á información, o coñecemento, a relación entre persoas e as diversas
formas de ocio, entre outras novidades. A tecnoloxía wifi é unha tecnoloxía sen cables, no que o
seu sinal se emite mediante frecuencias de radio e supón un dos medios máis empregados hoxe en
día para o acceso a internet. No noso ámbito, no Concello de Barbadás, cremos que é importante a
implantación desta medida. Isto é o establecemento de liñas wifi nos espazos comunitarios e nos
locais sociais dos nosos pobos. Coñecendo esta necesidade, presentamos ao pleno unha vez máis e
para que se cumpra o adoitado no mesmo, os seguintes acordos: Dar cumprimento ao acordo
plenario do 7 de xullo de 2015, hai practicamente dous anos e medio, case, para a implantación das
zonas wifi nos locais sociais do concello, previa elaboración dun estudo, que creo que xa o temos,
porque hai dous locais que xa están funcionando con wifi, entón non hai moito estudo que facer, no
que se analicen os aspectos técnicos, económicos e orzamentarios para a súa posta en
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Con grandes implicacións na cidadanía. Non en vano, internet ensanchou notablemente as
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funcionamento. E fomentar as actividades formativas no uso e coñecemento das novas tecnoloxías
nos locais sociais do noso rural. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, dicir simplemente que nada, estamos de acordo en que se
instale a tecnoloxía wifi en todos os locais do Concello e que non se gasten os cartos noutras cousas
que, ou outros locais que lle chamamos, por facer algo de crítica, museos, que son salas de
exposicións, que non son museos porque aínda non contan con nada. Son salas expositivas. Cando
temos locais nos que poderíamos ter implantado esta tecnoloxía e outros locais que non representan
uso e pensamos que non o van a ter, lamentablemente. E nada máis.
A Sra. Varelas toma a palabra: Pois nesta moción vamos a votar a favor como xa fixemos no seu

ACTA DO PLENO

día, que votamos a favor dela. Quero facervos unha crítica, e a crítica é a seguinte: Cando se fai

unha cousa nun pobo do Concello, neste caso dous, non podedes deixar aos outros pobos sen o

mesmo. Por que? Porque as asociacións de veciños, aquí neste Concello, funcionan, reúnense,

sabédelo ben, moito máis ca min, porque moitos de aquí ides de seguido ou estades pendientísimos.
Entón, é algo que queren todas as asociacións. Non hai que esperar que veñan un grupo de veciños
a pedilas, xa que penso que é unha obriga vosa, cando se dá o servizo a un pobo dalo a outro.

Porque senón, senón se vai facer dese xeito, dánse discriminacións e o que a min me sorprende,
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O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

agora vou ser mala, é que Piñor lévase a palma en todo. Aí, póñenlle de todo. De todo. E penso que
pídovos, igualdade, e non vender favoritismos, porque ultimamente estou vendo demasiadas cousas
que non me gustan nestes Plenos e dáme mágoa, porque sinceramente como persoas cáeme ben
todo o mundo, pero, lamentablemente vexo cousas que non me gustan de moitos de vós. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Serafín.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si, ben, boa tarde a todas e a todos. Ben. Xa na Comisión
informativa da semana pasada, pois, se fixo constancia que efectivamente este goberno estaba
traballando na instalación da rede wifi en determinados locais. Como pode ser, como ben dicides,
se fixo, no local do campo de Piñor, e no local das Lamas, porque foron peticións expresas por
parte tamén neste caso, das asociacións veciñais e nos colectivos que se moven no entorno desas
localidades, desas parroquias. Tamén se instalou efectivamente, recentemente, creo que foi o ano
pasado, no número 5 da rúa do Ensino, no antigo local da asociación de veciños de A Valenzá, hoxe
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a aula de formación. E que efectivamente, pois a ver, a idea destas instalacións ten que ser ou
entendemos que, efectivamente, ten que haber tamén unha demanda. É dicir, podemos entender o
tema do café para todos, pero debemos de tamén de priorizar e ter en conta que, efectivamente,
pode haber locais e non teño nada necesariamente en contra nin de Santa Uxía, nin de Loiro, nin do
Fonsillón, nin de ningún lado, pero pode haber locais nomeadamente como por exemplo o de Santa
Uxía, onde se poden xuntar catro paisanos a xogar aos naipes no verán e que, efectivamente, igual
hai que valorar si efectivamente interesa investir ese diñeiro aí, eses 40 euros mes, eh!, en
determinados locais onde non vai ter unha utilidade, non lle vamos a sacar, ninguén vai a sacar
unha rendabilidade. É dicir, entón eu creo que aí, este goberno está traballando en melloras dos
ningún local, ou que só había en determinados locais e que estamos facendo un esforzo no último
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ano en mellorar estas cuestións, porque si nos interesa priorizar determinadas cuestións. E que a

ver, non nos consta, é dicir, non temos nada, é dicir, iremos en base á demanda que haxa, pero que

necesariamente non nos consta de que haxa máis peticións de instalación da rede wifi noutros
locais, non?. En definitiva, que o vamos a ir, evidentemente, ampliando e en próximas reunións que

teñamos coas asociacións veciñais, cando se debatan, cando se estude a ordenanza para o próximo
ano, ou noutro tipo de reunións que teñamos, pois, valoraremos e lle faremos chegar estas

cuestións. E se realmente hai ese interese, en función da demanda que haxa pois se irán levando a
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locais, en reparar os teitos, en instalacións de extintores, sistemas de extincións que non había en

cabo. De acordo?
A Sra. Carril toma a palabra: Se volvo a vista atrás, fai dous anos e medio e me leo as
intervencións que dixo, un dos membros do Grupo de Goberno, a esta moción que trouxemos da
wifi, pois, case nos pega un pouquiño a risa, porque a resposta foi, pero vostedes non deixaron
diñeiro entón non o podemos facer, vaille ser case, vaille ser así estes catro anos. A min pégame a
risa porque estamos falando de 3.800 euros ao ano, 3.800 euros ao ano dotar aos locais. Non hai
porque dotar todos os locais de todos os pobos. Cun local nun pobo chega. En Sobrado hai tres
locais, en Bentraces hai dous. Estamos falando dun local por pobo, vale? E realmente, a nós,
parécenos de risa. A segunda intervención, desta mesma persoa volve e di, dicir sobradamente que
a proposta evidentemente que nos parece construtiva, sería interesante levala a cabo, non temos
diñeiro e tomaremos nota. Deus meu, levan sen diñeiro dous anos e medio? Non poden sacar 3.000
euros e algo para poder facer isto que é algo que demanda a xente. Que me parece moi ben que o
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O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Ten a palabra a señora Nieves.
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puxeran en Piñor e nas Lamas. Hai dúas Concelleiras do Grupo de Goberno que son de Piñor e das
Lamas. Marga, fai un pouquiño de forza para que a poñan tamén en Parada. Rafa, fai un pouquiño
de forza para que a poñan en Sobrado. Porque, vamos… E só dicirvos, vamos a ver, dicirvos, que
ben tiveron os orzamentos de 2016. Isto foi en 2015, tiveron os orzamentos de 2016. Tiveron os
orzamentos de 2017 e teñen os orzamentos agora de 2018, para incluír 3.000 euros e algo. E que
non estamos pedindo nada fóra do normal, é algo que a xente demanda. E fíxome, vouvos
comentar un pequeno detalle que me pasou hai un par de meses cunha señora, non é de aquí do
Concello, non é de aquí do Concello, é unha señora doutro concello que, co Concello impartiu
clases, teñen wifi nos locais e impartiu clases así, para a xente maior, e a señora está moi encantada
os días, podo vela que está en Alemania e máis cousas. Pois creouse unha rede de Facebook, e todo
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isto non se pode facer. A xente do rural ten tanto dereito como as outras. Enfocámonos tamén na

violencia de xénero, que meu compañeiro Manuel e eu fomos a unha charla este sábado, e tamén,

unha das chicas que veu dar a charla dicía que hai unhas páxinas, hai unhas cousas para ver, e moita
xente do rural non o sabe. Eu creo que non estamos pedindo nada fóra do normal, 3.800 euros.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Ten que rematar.

A Sra. Carril toma a palabra: O custo son, 40 – 42 euros ao mes, senón me equivoco. Verdade

Victoria? 40 – 42 euros ao mes por local. Vale? Estamos falando de seis locais máis. Seis máis dos

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

porque, grazas a que me explicaron o que é o skype, skype, chámase? Podo ver a miña netiña todos

que hai, e creo que todos os veciños de Barbadás son todos de primeira, porque aquí parece que son
O Sr. Alcalde toma a palabra : Grazas a vostede. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Nada. Volver a repetir o mesmo, que defendemos a instalación
desas, da tecnoloxía wifi nos locais, sobre todo das grandes parroquias do Concello. E nada, que
tamén é labor do goberno facer un seguimento da utilización, ou sexa, da utilización deses locais, e
si efectivamente, se realizan actividades onde todas estas implantacións pois teñen sentido. O que
non se pode facer tampouco é levar servizos ou facer actuacións, pero xa en todos os ámbitos do
que é o gasto do Concello, e que logo despois, non se usan, ou non teñen a utilización, ou non teñen
reversión na cidadanía. Por iso foi o que dixemos antes, que nos parece que hai inversións que se
fan moi cuantiosas, e non teñen un, non reverten nada no Concello, e por exemplo, esta si, si
existen demandas, pois efectivamente, son un beneficio para a cidadanía. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Señora Fina Varelas. É a súa quenda de palabra.
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uns de primeira e outros de segunda. Nada máis.
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A Sra. Varelas toma a palabra: Non repetir as palabras que dixen antes, creo que quedaron ben
claras. O que si, está claro, e que si hai demanda, porque a min si se ten achegado xente a dicirmo.
Dicir, a ver cando se cumpre, e unha, porque a xente está informada. Sabe que foi unha moción que
se presentou, que a presentou o Grupo Popular. Saben que saíu aprobada e pregúntanos moita xente
por que non se fai, porque hoxe internet, quen máis e quen menos, todo o mundo o quere, e o usa. E
penso que no rural é tan importante como pode ser na cidade. Entón, o dito, Sarín, non é ataque
ningún persoal cara ninguén, pero as asociacións aquí, no Concello de Barbadás funcionan, hai
xente nelas, xente maior e xente que está disposta a meterse en internet, a aprender e a facer cousas.
Senón lle damos o servizo non van facer nada.
A Sra. Morenza toma a palabra: Serafín é o que ten as cifras, botándolle os cálculos que fixo
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Sarín eran sobre sete mil e pico euros, e claro se os poñemos en todos os locais. Se os poñemos só

nos seis locais, pois non botei as contas. Non botei as contas. Evidentemente, non temos problema
en instalar a rede wifi en todos os locais. Non notamos nas consultas que fixemos dun xeito nese

momento informal, que existira esa demanda. Si existe demanda, non, este goberno non ten

problema. Pero claro, por exemplo, no caso de Sobrado, que local eliximos dos tres? Cal se usa
máis? O Fidalguiño úsase máis no verán e sen embargo o local onde está o tanatorio, úsase máis
noutra época do ano. Temos que definirnos. Iso témosllo que preguntar ás asociacións e elas serán
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O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria.

as que nos teñan que dicir o local que máis se usa. En Loiro, hai dous locais. Cal se usa máis?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso non é cuestión agora aquí. É unha forma de falar e de pedir
despois a información.
A Sra. Morenza toma a palabra: Ningún problema. Evidentemente. O local que explicitamente
pediu a instalación da rede wifi foi as Lamas. Pediuno a asociación. Non ten que ver con que haxa
ningún concelleiro no grupo de goberno. Puso haber pedido Loiro, e non haber ningún membro do
grupo de goberno de Loiro e instalalo en Loiro. Non usamos ese criterio político para instalar. E
instalouse en Piñor porque un grupo de pais e nais e tamén a propia asociación de veciños o
solicitou, e suxeriu a idea, como xa explicamos nas comisións informativas, de que ao ser un
parque moi, ao que acoden moitos nenos, incluso doutros lugares do Concello, e tamén mesmo de
Parada, pois que se reúnen alí, e reúnense pais, e reúnense mozos e mozas para facer deporte, e
suxeriuse a posibilidade de instalar unha rede wifi que abarcara todo o parque, que xa lles comentei
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A Sra. Morenza toma a palabra: En Sobrado?
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que era complicado por agora coa rede wifi convencional e que estamos mirando outro sistema que
non sería moi custoso, e o imos instalar. Non ten que ver co feito de que en Piñor haxa mil
habitantes, nin ten que ver co feito de que haxa dous Concelleiros do grupo de goberno de Piñor.
Non ten nada que ver e non seguimos criterios políticos. Seguimos criterios que nos vai e que nos
van guiando as asociacións de veciños, neste caso, a través do Concelleiro de participación cidadá.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Nieves, se quere un minuto
máis. É a presentadora da moción.
A Sra. Carril toma a palabra: Nós seguimos dicindo, como ben dixo a compañeira Fina, que a
xente si segue reivindicando. A nós séguennolo dicindo. Os veciños de Bentraces si nolo din tamén.
algo moi bo para o rural. Cun cargo orzamentario moi pequeno.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou señora Nieves. Pois dicir que esta moción é construtiva,
evidentemente, e tamén dicir que ao longo do ano próximo, ao longo do ano próximo tense que

sacar a concurso o servizo de telefonía neste concello. Polo tanto, unha das cuestións, ou dos

parámetros que se lle poden indicar, pode ser incluso a inclusión ou mellora dese servizo para

avaliar a contratación dun operador ou doutro. Polo tanto, é algo que debemos ter ben presente que
se vai facer así. Polo tanto, creo que é unha demanda que é xusta, e que consideramos válida, e que
a botaremos a favor. Votos a favor da moción?
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Os de Sobrado, dinllo a Miriam e vamos, é algo que vemos que non é descabellado para nada. E é

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Moción do Partido Popular de Barbadás para que se cumpra o acordo plenario do 7 de
xullo de 2015 sobre a necesidade da implantación de rede wifi nos locais sociais: 1- Dar
cumprimento ao acordo plenario do 7 de xullo de 2015 para a implantación de zonas “wifi”
nos locais sociais do Concello, previa elaboración dun estudo no que se analicen os aspectos
técnicos, económicos e orzamentarios para a súa posta en funcionamento. 2- Fomentar as
actividades formativas no uso e coñecemento das novas tecnoloxías nos locais sociais do noso
rural.”
7. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR A MELLORA NO CAMPO DE
ROMA DE PIÑOR.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:Moción do Grupo Mixto para reclamar a mellora no Campo de
Roma de Piñor. Ten a palabra o seu voceiro.
O Sr. Padrón toma a palabra: Moitas grazas. Dende Compromiso por Barbadás traemos a pleno
a necesidade da mellora no equipamento no espazo público que representa o Campo de Roma en
Piñor. En concreto estamos a falar da construción que fai as veces de palco na parte superior, e de
almacén e bar das comisións de festas na parte baixa. Esta construción quedou obsoleta ademais de
presentar claros inconvenientes. A parte superior utilizada como palco para actuacións musicais ou
doutra índole quedou practicamente en desuso. As orquestras traen dende hai moitos anos os seus
propios palcos. E para outras actuacións, bandas de gaita ou de música, resulta incómoda pola
membros destas bandas como para o público que asiste como espectador. A parte baixa utilizada
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como almacén ten unha altura que fai necesario andar case de a gatas para non acabar coa cabeza

esmendrellada. A todo isto, engadir o perigo que plantexan as fiestras de ferro que se abren cara a
rúa para poder dar o servizo de bar durante as festas. Unido ao mostrados que se coloca, invaden

máis da metade da estrada nun lugar cun elevado paso de vehículos e de persoas. Lembrar aquí,
que a populosa parroquia de Piñor cunha fonda tradición musical e asociativa, non conta con local

que poida acoller dignamente ao acollido e comodamente actividades musicais e culturais como si
existen noutros puntos do concello. Polo tanto este goberno debe dar unha solución na maior
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exposición da construción cara o sol na primavera e no verán. Tanto para os propios artistas ou

brevidade posible para dotar a este espazo público situado en pleno centro do pobo, e sendo
entorno. Polo tanto, o acordo que pretendemos que se aprobe aquí, é o de instar ao Grupo de
Goberno municipal a dotar ao Campo de Roma de Piñor dunha instalación que mellore a que existe
na actualidade, que co paso dos anos perdeu a súa funcionalidade. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Ourensana.
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, dicir o que dixen o outro día nas Comisións informativas.
A estas melloras que presuposto se ten previsto, para gastar, e cales son as melloras, porque vostede
fala dunhas melloras, pero cales melloras? En concreto que melloras piden, si, para poder votar en
consecuencia co que me diga, porque as melloras, é moi xeneralizado. Eu quero que me diga cal é
a mellora ou melloras que vostede quere.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra o señor voceiro ou voceira do Partido
Popular, señor ou señora, evidentemente. Dixen señor voceiro ou voceira.
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conscientes do elevado uso do que goza dunha infraestrutura que resulte funcional e acorde co
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O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Primeiro, dicir que nós estamos de
acordo con calquera intervención que supoña humanizar e dar un servizo a unha localidade. O que
si hai en determinados aspectos que hai que ter un pouquiño de tacto. Vamos a ver. Nós somos
coñecedores de que este tema, si aquí o que se está a falar é do palco especificamente, somos
coñecedores de que isto xa supuxo certas confrontacións entre os veciños no pasado. Por outra
banda, as actuacións que hai que facer, mire, hai elementos nas estruturas das localidades que pasan
a ser patrimonio do propio pobo. Non son edificios nin construcións así ao libre albedrío e ao
unísono, non. Pensamos que neste caso, ademais así está recollido, o palco da música ao mellor non
ten un uso efectivo ao día de hoxe, ao mellor si é necesario un local por espírito musical que teñen
non tendo uso, teñen unha especial protección. Nós estivemos mirando, e penso que segundo o plan
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xeral de ordenación municipal, ese palco da música está protexido polo ámbito de patrimonio, polo
efecto, polo radio que abarca o pazo de Piñor. Entón, nós o que solicitamos antes de tomar un
acordo e unha decisión sobre isto, o que vamos a solicitar é uns informes de Patrimonio e que eles

sexan quen nos digan que actuacións son as que se poden realizar alí e como. Porque senón non
vamos a poder tocar no palco da música. Palco da música haino na Alameda en Ourense, cantas
actuacións musicais se fan nel? E sen embargo non se lle pode tocar. Os cruceiros tampouco se fan
actuacións neles e non se poden tocar. É dicir, con este exemplo, valga para dicir que iso, que hai
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os veciños de Piñor, loxicamente pois sería necesario, pero o que dicía, hai construcións que aínda

elementos que forman parte do patrimonio dunha localidade e que hai que ter moito coidado antes
temos entendido, e así nos informamos, de que non están de acordo. E de feito foi motivo de
confrontación no pasado. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Estamos completamente de acordo co que
expresa o compañeiro Manuel Angel. O palco de Piñor, todos coñecemos a historia, todos, algúns
de nós coñecemos a historia directamente do Campo de Roma de Piñor, e sabemos que ese palco
que o construíron os veciños co seu propio esforzo. É o típico elemento que xa non é patrimonial,
xa non é polo feito de que estea afectado polo propio Patrimonio, senón que forma parte do
patrimonio popular, poderíase dicir. É emblemático e algúns veciños así nolo fan chegar que
poderíamos dicir que é intocable. Entón, este goberno, traballou nun proxecto, como vostedes
coñecen, no que se lle intentou outro tipo de edificabilidade. Intentouse ampliar, facer outro edificio
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

Cod. Validación: 5KSYYQZPESZKWXAX52HSPXY9D | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 28 a 53

de poderlles tocar. E sobre todo, cando non todos os veciños están de acordo. É unha gran maioría
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diferente que desde outro punto de vista obxectivo pódese considerar máis funcional. Pero
evidentemente, ao ser un elemento tradicional, este goberno estivo falando con veciños, tivemos
dúas asembleas veciñais. A maioría ou moitos dos veciños que alí estaban manifestaron a súa, a súa
idea de manter a estrutura orixinaria. Entón, este goberno, tamén como xa lle expliquei na
Comisión informativa, existe un convenio asinado polo anterior Alcalde, e un propietario de, e un
propietario dunha vivenda no Campo de Roma, no que se, como lle diría eu, se limita a
posibilidade de edificar e podería traer consecuencias litixiosas, nas que o Concello non quere
entrar. Entón, a opción máis correcta é que retomemos ese proxecto e que tratemos de reformalo,
adaptalo á modernidade pero sempre conservando o volume edificatorio. E dicirlle tamén ao señor
información pública, en dúas asembleas veciñais, pero na primeira falouse un pouco de
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posibilidades de bocetos e na segunda xa se presentou un proxecto, e tiña autorización de

Patrimonio. O proxecto decaeu precisamente pola existencia deste convenio e porque para o
Concello non é prioritario nin aconsellable, nin desexable, entrar en litixio con ningún propietario,
nin de Piñor, nin de Loiro, nin de Bentraces. Entón, volvemos a retomar e a darlle outro, outra

perspectiva á idea de converter este lugar nun lugar moito máis humano. Esa zona que bordea os

árbores e que está comprendida entre dúas zonas verdes, a parte de arriba e a parte de abaixo, a idea
sería mesturar adoquín con formigón desactivado, que son as recomendacións que nos está facendo
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Manuel Angel, que ese proxecto que foi redactado por un arquitecto e que foi sometido a

Patrimonio noutros lugares do municipio. Para que vostedes entendan, na rúa Tangaraño en Parada,
por Patrimonio. Entón esa é a liña na que actuar este Grupo de Goberno. E despois a edificación, a
idea é conservar como lle dixen o actual volume e convertelo en máis funcional, abrindo ventás
cara a parte traseira, que dá, á traseira, que dá ao campo da festa, reformar toda a estrutura,
reformar o tellado con tella curva, e convertelo nun elemento moito máis señeiro do que é, pero
sempre conservando a esencia.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver. Iso non ten ningún tipo de catalogación de nada. É un
edificio que se pode tirar, e punto. Porque hai un proxecto de feito que é un proxecto co visto e
prace de Patrimonio para tiralo e facer outro tipo de construción. Ou sexa, que non me compare
vostede iso cun cruceiro ou con outra cousa desas. Foi unha construción que se fixo no seu día
como se fixeron outras moitas noutros campos da festa, pero non ten ningún tipo de valor artístico,
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nin ningún tipo de nada. Se non se fai ou se non se tira iso e se fai outra construción é por un papel
que hai por aí, que estas cousas que se facían antes, que aínda non se enteraban os veciños, eh!,
falando claro, pero non poñan a construción de escusa de nada. A construción, volvendo ao que é o
espírito da moción, o que se trata é de, a parroquia de Piñor non ten un local onde poder, ao
acollido, haber unha actuación musical, porque o que hai agora mesmo xa non serve. Non serve.
Primeiro, porque o palco iso xa non vale para facer ese tipo de actuacións. E logo, o que hai
debaixo é moi baixiño. Ou sexa, iso quedou totalmente en desuso. É dicir, a xente non está de
acordo en que se faga alí unha construción, acorde, para que beneficie aos veciños para ese tipo de
usos, pois haberá uns nostálxicos que non o queiran. Pero xente que construíu, que axudou a
ten ningún tipo de valor artístico, nin ningún tipo de nada. De feito, o proxecto está feito e pasou o
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visado de Patrimonio. Ou sexa, que simplemente podíase construír. Se non se pode facer, é por un,
xa digo, un acordo do pasado que pode ser que indo a un pleito pois se gañe, ou se perda, iso xa é

outra cuestión. Pero non veñan a falar aquí do que é a construción que hai hoxe en día. A

construción que hai hoxe en día, xa digo, non ten ningún valor máis o que algunha persoa, pois que,
pois si, con nostalxia sega pensando que deba quedar aí, e nada máis. Pero eu creo que calquera,

calquera que o vexa pois efectivamente, ve que iso xa non ten ningún tipo de uso. E unha reforma
ou algo, está claro que unha reforma hai que facelo. Se non se pode levar ese proxecto a cabo
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colocar as pedras e a facer cousas, hoxe din que efectivamente, iso quedou obsoleto. Xa digo, non

porque pode haber un litixio, eh!, e dicirlle ao señor Manuel que o problema que houbo no Campo
do palco. Por un terreo, por un terreo que está por riba do palco, non polo palco. Dicir que hoxe
non ten ningún tipo de valor, ou sexa, ao contrario que un cruceiro e non está catalogado por
Patrimonio, e dá permiso para tiralo e facer unha construción nova. Pois entón vaian vostedes a
Urbanismo e pregunten. Vale. Xa digo, se non se fai é por outros motivos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Agora si, o que si necesita é unha mellora, está claro. Se non se fai
esa construción? Vale, pero a mellora
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Xa digo, a parte de abaixo é a que é. A parte de abaixo hai que
facela máis alta. Ou sexa, non, non queda outra que romper a planchada que ten. Senón,
explíqueme a min como van facer a mellora.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. Por favor. Grazas. Ten a palabra a señora Fina
Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu quedei sen contestar. Fíxenlle ao señor Ramón dúas preguntas
e non me especificou a que melloras, vostede se refire. Eu non oín nada. Estivo falando de
Patrimonio. É o que repetiu todo o rato. Entón, eu non penso votar unha moción na cal pido unhas
explicacións e se fala dunhas melloras e non se me din que clase de melloras. Vostede,
basicamente, o que eu podo entender, é tirar iso, o que eu entendín é tirar ese palco e facer un local.
Vostede mesmo está dicindo que por un documento que hai, que vostede é sabedor del, que non se
pode facer, estase contradicindo. Se vostede sabe do documento, e ese documento non deixa facer
suficientes liortas ou cousas que arranxar sen meternos por isto. Entón, non me ten sentido,
melloras non me especifica cales son.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.

ACTA DO PLENO

primeiro non me contesta, e segundo pide algo que vostede sabe que non se pode facer. E as

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, vamos a ver, sería a palabra dun contra a palabra doutros. É

ben sinxelo, que hai que facer unha actuación, pois probablemente. Que se pode facer unha

actuación sen que prexudique a ninguén? por suposto, entón que é o que nós propomos, in voce
ademais que se podería incluír se así o ten oportuno e se o estima, nos seus acordos, sería o de
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nada, porque o que está claro é que o Concello non pode andar meténdose en litixios porque xa ten

solicitar un informe técnico municipal, se en vista ao actual PXOM se pode tirar o palco ou hai que
actuar en consonte ao que nos diga Patrimonio, pois retomar ese proxecto. Ese proxecto que estaba
e eses informes para levalo adiante. E incluso, se é necesario, pois facer unha consulta veciñal.
Porque aquí temos tres problemas, primeiro, poder tocar nesta edificación, ese é un. Logo, hai
veciños que se poidan ver afectados por esas actuacións, ese é o segundo. E terceiro, queren os
veciños realmente de Piñor? Iso é o que nos trae hoxe aquí. E nós, nun principio, a ver, non nos
podemos pronunciar en sentido favorable porque estas tres cousas de momento, non as temos
cubertas nin claras. Grazas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Para aclarar, este goberno non está pola labor de tirar o palco, o
palco de Piñor. Entón, dicir tamén que Patrimonio, é un elemento que está afectado por Patrimonio.
Evidentemente, calquera tipo de actuación que temos que facer aí, temos que elevar consulta a
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Patrimonio. Precisamos o informe sectorial. Pero como partimos da base de que nós non queremos
tirar o palco, que o queremos reformar como xa lle dixen antes, incrementar lixeiramente a altura,
evidentemente para non dar coas cabezas no teito, iso é de sentido común. Que se vai a dotar dunha
instalación sanitaria?, tamén. Que non imos ir en contra da opinión maioritaria da veciñanza que
quere que se conserve o palco cunha maior funcionalidade?, tamén. Que está obsoleto? Si. Por iso
se están dando pasos e por iso se está traballando noutro novo proxecto de reforma mantendo a
edificabilidade e conservando, e compatibilizando a modernización, por dicilo así, desta estrutura e
da zona que o circunda coas esixencias de Patrimonio, que sabemos que xa nos vai poñer
Patrimonio. Entón, eu penso que non sei moi ben o acordo de Compromiso por Barbadás, fala de
existe na actualidade, que co paso dos anos perdeu a súa funcionalidade. Vostede aquí non fala de
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tirar, de reformar, nin de…vostede é un pouco un brinde ao sol. Entón claro visto que todos os

grupos queren que aclare como quedaría o acordo, nós apoiaríamos esta moción si se inclúen a
perspectiva na que está traballando o Grupo de Goberno, que é, darlle unha maior funcionalidade a

esta edificación, humanizar o entorno, e un pouco, que adapte vostede a súa moción ao proxecto no
que xa está traballando o Grupo de Goberno, e seguindo evidentemente, as directrices dos técnicos

municipais e as directrices que xa sabemos que nos vai impoñer Patrimonio no seu informe

sectorial. Entón, un pouco eu penso que vostede debe reflexionar e adaptar a súa moción, o acordo
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instar ao Grupo de Goberno de dotar ao Campo de Roma dunha instalación que mellore a que

da súa moción, que é o principal punto da polémica ao que lle estamos dicindo todos os grupos da
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede a palabra, un minuto.
O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, nós non vamos a adaptar nada porque falamos ben claro na
moción. E ponlle aquí, dunha infraestrutura que resulte funcional e acorde co entorno. Eu non lle
vamos a traer aquí un proxecto firmado e visado con todo como queremos que quede. Nós temos
que, traemos o que queremos que se acorde. Que se mellore unha instalación. E o acordo é moi
clarísimo, instar ao Grupo de Goberno a dotar ao Campo de Roma dunha instalación que mellore á
que existe na actualidade. Que mellore á que existe na actualidade. Falamos antes na exposición de
motivos que a que existe na actualidade, a parte de arriba non ten uso porque pega o sol que alí non
hai quen dea unha actuación musical, entra a auga porque ten o teito moi alto, e a parte de abaixo é
moi baixiña que hai que andar de a gatas. E a única maneira de que a parte de abaixo sexa máis alta
é quitar os ferros da parte de arriba e o teito e picar a planchada. E que eu non sei que clase de
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mellora, como queren facer vostedes a parte de abaixo máis alta. Home, se quere que llo explique.
Cavando para abaixo? É que cavando para abaixo, cavando para abaixo, cando abran o mostrador
do bar, os que están, digo eu se cavan para abaixo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, prosiga e estas excedendo do tempo.
O Sr. Padrón toma a palabra: Se cavan para abaixo, cando abran o mostrador do bar para servir
as bebidas nas festas, verán aos que están por fóra. Estarán os tipos máis baixos e os outros máis
baixos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Marabú, non vaiamos interrompendo que senón non centramos o
asunto. Está un pouco …

que lle entre o sol, cando…porque a señora Ánxela non estivo alí cando viñeron a tocar alí.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, leva dous minutos de intervencións
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vostedes fagan a mellora que din que van a facer, que lle van a dar máis altura e que van a impedir

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero estábanse asando de calor. Eu quero ver como van facer a
actuación esa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón. Vale. Rematou, non? Grazas. Votos a favor da moción?
Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto a favor. Abstencións, resto. Un momento.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Cando vostedes fagan a mellora que di que a van a facer, cando

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Decae, decae a moción.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de Grupo Mixto, as
abstencións de PSdeG-PSOE, PP e Democracia Ourensana e os votos en contra de BNG o seguinte
acordo: “Moción do Grupo Mixto para reclamar a mellora no campo de Roma de Piñor”
8. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE A PROBLEMÁTICA NO CEIP O RUXIDOIRO
O sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Grupo Mixto sobre a problemática no CEIP O
Ruxidoiro. Ten a palabra o seu voceiro.
O sr. Padrón toma a palabra: Señora Victoria
O sr. Alcalde toma a palabra: Dígao despois
O sr. Padrón toma a palabra: Pódoo dicir cando queira
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O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, non, non,
O sr. Padrón toma a palabra: Na miña quenda de palabra.
O sr. Alcalde toma a palabra: Si entramos na dinámica de respostas a min pódense me ocorrer
moitas cousas en moitas intervencións.
O sr. Padrón toma a palabra: Aquí presentáronse mocións que se puxo a falar o grupo da anterior
e permitíuselle
O sr. Alcalde toma a palabra: Temos que cambiar os hábitos se entramos na dinámica de non
cambiar os hábitos
O sr. Padrón toma a palabra: Pero a dinámica só é cando entra o de Compromiso por Barbadás
demais porque creo que se intenta ser xustos, pero entramos nunha dinámica de “se me ocurre esto
calquera outro grupo
O sr. Padrón toma a palabra: Nunca lle dixen nada

ACTA DO PLENO

ahora”, a min tamén se me pode ocorrer algo en relación con calquera das outras mocións que tivo

O sr. Alcalde toma a palabra: Temos que ser un pouquiño coherentes, despois na quenda final, na
Parte de control diga o que considere. Grazas. Ten a súa quenda de palabra no punto número 8
problemática no CEIP O Ruxidoiro, moción de Compromiso por Barbadás.

O sr. Padrón toma a palabra: De todos os grupo políticos é sabido os problemas que están a
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O sr. Alcalde toma a palabra: Que me diga vostede iso..., clama un pouquiño ao ceo, vostede e os

xurdir polo deficiente servizo de comidas no CEIP O Ruxidoiro. Dende Compromiso por Barbadás
cociña deste centro para dotala do instrumental (valorado nuns 30.000 €), así coma o persoal
necesario. Compromiso por Barbadás presentamos esta moción neste Pleno que saíu aprobada.
Lembrar que este grupo de goberno prometeu no seu día a posta en marcha deste servizo para non
ter que depender dun catering. A día de hoxe e despois das interpelacións que temos realizado á
Consellería de Educación, a través do Pleno deste Concello, esta reclamación das nais e pais do
centro parece que se quere diluír e aparcar non sabemos si definitivamente. A realidade, polo tanto,
a 27 de novembro de 2017, e logo de máis de dous anos de goberno de PSOE e BNG é peor ca que
se encontraron antes de entrar a gobernar. Lembrar aquí que era unha das súas promesas electorais,
ou ao menos por parte dalgún grupo. O CEIP O Ruxidoiro segue sen contar co servizo de cociña no
propio centro, aínda que si existe a instalación. Isto xa ocorría hai máis de dous anos. Pero agora
hai que engadir que o servizo de catering co que conta o colexio xera protestas por parte dos
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usuarios. Ademais dos problemas coa calidade dos alimentos, as nenas e nenos chegan ás súas
casas con fame. Polo tanto, a xestión deste servizo non só mellorou co novo goberno, imos a peor,
retrocedemos. Unha vez máis, e ogallá que sexa a última (aínda que non nos cansaremos de seguir
a reclamala), solicitamos do Pleno a adopción dos seguintes acordos: O primeiro solución urxente
dos problemas que xera o actual servizo de comedor no CEIP O Ruxidoiro, e segundo volver a
reclamar da Xunta de Galicia, unha vez máis, a posta en marcha da cociña deste centro para o curso
2018-2019. Supoño que unha vez traída a moción os diferentes grupos falaron con pais e nais
usuarios do comedor do colexio e lle achegaron pois exemplos do que está a pasar co catering
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas. Se me

Pois está na súa quenda de palabra señora Fina Varelas.

ACTA DO PLENO

Proseguimos co Pleno. Pasamos ao. Ah! Xa remataches a intervención? A explicación? Si, si, si.
A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que, esta moción, para min, son dúas nunha. Entón,
primeiro dicirlle ao señor Ramón Padrón, que o do comedor, por activa e por pasiva, xa lle dixeron

que é tema da Xunta, que aquí o Concello non pode facer absolutamente nada. Entón, estar sempre
erre que erre, e erre que erre, cando xa lle deron as explicacións oportunas, paréceme unha perda de
tempo. Iso por ese lado. O outro que vostede di, pois si, é algo que vostede ten razón. É algo que

está pasando no comedor. Estase dando mal servizo e penso que si, o Concello neste caso debería

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

permiten facemos un receso.

preocuparse e facer todo o que estea nas súas mans para que os nenos do noso Concello teñan un
carne a mediodía, un cacho de carne. Vamos. Pero eu dicirlle que me gustaría, para votar esta
moción a favor, porque me parece grave o que está pasando, que tería que quitar o punto do
comedor, porque o comedor por moito que votemos que si, é que non vamos facer nada. Xa llo
dixeron, non sei, eu creo que o do comedor, a cociña aí, eu creo que xa falamos deste tema
repetidas veces. Máis de dúas e de tres veces. E sempre lle deron as explicacións oportunas, entón,
que quixo facer dunha moción dúas? Quixo a ver si por o tema grave que hai que vostede expuxo
quere meter o outro para ver si lle din que si, é que non ten moito sentido. Eu cando traio unha
moción e ma rexeitan porque non é competencia do Grupo de Municipal, ou de aquí, noso, non ten
sentido estar sempre na mesma dálle que te pego. Entón, eu para votar a favor, que si quero votar a
favor, que quede constancia, que me parece grave o que está sucedendo, o punto do comedor non,
porque non podo votar algo que é inviable e que sae das nosas competencias. Creo eu, vamos.
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Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas noites a todos e a todas. A Ver, señor Padrón, nós
dixemos na Comisión informativa, o Partido Popular non tiña coñecemento, e iso que pois polo
meu posto de traballo vexo a bastantes pais pagando o comedor, pero realmente non tiña queixas en
ningún momento disto. Entón, ao non ser coñecedores, nós pois non podíamos facer nada porque
ao non ter coñecemento, como lles pasa a vostedes cando traemos outras mocións. Hoxe si me
comentaron agora a tarde o problema que había. O Partido Popular está a favor de apoiar en todo
pequenos. Entendemos que a alimentación dos nenos deste comedor, deste colexio é fundamental, e
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o que ouvimos hoxe á tarde nos pareceu unha aberración. Entón, eu tamén quero deixar claro que si
realmente levamos tres meses de colexio, segundo nos informaron na Comisión informativa, o

Grupo de Goberno o comunicou á Delegada, non? de Educación, e que en tres meses non
arranxaramos este problema, falamos do Grupo de Goberno, hai un problema. Ou sexa, entendo
que isto é prioritario e nós nos poñemos en marcha a partir de agora, apoiar esta moción para que
realmente isto se cambie si é así. Sigo dicindo, non temos coñecemento, entón nós si que de feito
non tivemos tempo estes días de preguntar. Nos poremos a elo esta semana e todo o noso apoio
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momento aos pais do CEIP Ruxidoiro polo motivo do comedor, da comida e sobre todo aos máis

desde o Partido Popular para apoiar sobre todo aos nenos. Ou sexa, a que eles teñan unha
tarde. Pero entendemos que levan tres meses de colexio. Se o primeiro mes xa hai un problema
porque creo que isto se detecta, segundo nos dixeron, entendemos que en tres meses, isto xa tería
que estar solucionado. Porque hai varios caterings e si realmente pois pode incluso actuar Sanidade,
pode incluso, ou sexa, hai outros medios e que si fai falta nós apoiaremos, iremos apoiando aos
pais, á Anpa, ao que faga falta. De todas maneiras, o segundo punto, estou de acordo que realmente,
vamos a ver, a Xunta xa dixo por activo e por pasivo que esa cociña non se ía poñer a funcionar.
Entón entendo que nós vamos a apoiar o primeiro punto, que é o que realmente, nós estamos de
acordo e votaremos a favor. Vamos a escoitar o que nos din, non sei quen vai, a Concellería de
educación ou quen vai a falar, pero esperaremos ao segunda quenda para tomar unha decisión
coherente. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Concelleira de educación.
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A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Boas tardes. Para contestarlle, señor Padrón, vou
O Sr. Alcalde toma a palabra: Active o micro, por favor.
A Sra. Pérez toma a palabra: Para contestar, contestarlle señor Padrón, vou facer un pouco unha
lectura e un análise do que vostede vai explicando na súa moción, xa que considero que algunhas
afirmacións que vostede fai pois non se axustan de todo á realidade. Vostede di que para poñer en
marcha esta cociña, xa o dixo na anterior moción, a primeira vez que a presentou, que estaba
practicamente xa con material, con mobiliario, e que para dotala do instrumental necesario para
poñela en marcha, faría falta un presuposto de 30.000 euros. Tamén fixo esas declaracións o
12.1.16, na prensa, onde destacaba en titulares grandes, que a cociña do centro educativo estaba
afirmacións, deste tipo, hai que ter probas, por iso gustaríame saber como fixo vostede estes
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cálculos, se pediu algún presuposto, si se aconsellou con algún técnico, porque os datos que eu teño
pois non corresponden para nada cos seus. Dende a Concellería de Educación, solicitamos a un
técnico de comedores escolares que nos elaborase unha listaxe de todo o material necesario para

poñer en marcha esta cociña. E despois, solicitamos con este listaxe a unha empresa especializada,

pois un presuposto que o teño aquí. Este presuposto ascende a 72.000 euros. Unha cantidade pois

moito maior ca que vostede indica, e que ademais, a este presuposto habería que engadirlle menaxe
e obras de acondicionamento, o que elevaría o presuposto a un mínimo de 82.000 euros. Este dato,
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totalmente equipada, e que xa contaba co mobiliario necesario para a súa apertura. Para facer estas

pois nada, o explico aquí porque me quedou sen poder explicalo na moción que vostede trouxo a
entre os datos que dá vostede e os que eu teño. Tamén di na explicación da súa moción, di que este
goberno prometeu no seu día a posta en marcha deste servizo. Prometeu, pois non se prometeu, o
que se acordou, e o que fixo este goberno, foi instar á Xunta, o acordo que se tomou no Pleno de
febreiro, porque este goberno non pode poñer en marcha un comedor no CEIP O Ruxidoiro porque
non entra dentro das súas facultades. Non é competencia deste goberno poñer en funcionamento un
comedor escolar dun centro público. O que si podemos facer é instar á Xunta a que se faga, como
así o fixemos e seguirémolo facendo unha e outra vez, e todas as veces que sexan necesarias. Logo
tamén, di vostede que estas reclamacións a día de hoxe, as reclamacións de pais e nais do centro
parece que se queren diluír e aparcar. Pois dende a Concellería de Educación non que quere aparcar
nada, e menos cando falamos do benestar dos nosos nenos e nenas de Barbadás. Son moi
consciente da miña responsabilidade e voulle dar datos concretos. O 5 de agosto de 2015, reunión e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

Cod. Validación: 5KSYYQZPESZKWXAX52HSPXY9D | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 37 a 53

primeira vez, non?, entón era para que quedara constancia de que existe unha pequena variación

37

CONCELLO DE BARBADÁS
petición coa anterior Xefa Territorial, dona Mercedes Gallego, para tratar o tema da cociña do
persoal suficiente para o seu funcionamento. 29 de febreiro de 2016, nova petición por escrito á
Xunta de Galicia instando de novo a posta en marcha desta cociña. Marzo de 2016, petición e
elaboración, do que dixen antes, do listado do material necesario. O 6 de maio de 2016, reunión
novamente con dona Mercedes Gallego para reiterar a nosa petición. 15 de marzo do 2017, reunión
coa nova Xefa Territorial, dona María Luz Fernández, para insistir e demandar novamente a posta
en marcha do funcionamento da cociña do Ruxidoiro, que xa digo, non é competencia deste
goberno, é competencia da Xunta de Galicia. A todas estas peticións, a resposta que obtivemos da
Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular foi negativa, alegando que a xestión que leva
cociña deste centro. Tamén fala vostede de que o Grupo de Goberno, esta era unha das súas
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promesas electorais, pois creo que se confunde co programa electoral doutro partido, porque no

noso non aparecía esta promesa que vostede di. Promesas son as que vostede fai na prensa en

grandes titulares dicindo que o Ruxidoiro contará cunha cociña no curso 2016/2017, como se fixo,
sabendo que non está dentro das nosas competencia, sigo repetindo e insistindo a posta en marcha
deste servizo. Aínda que isto non quita que o sigamos, e volvo a repetir, solicitando unha e outra
vez e todas as veces que faga falta á Xunta de Galicia. Fala tamén vostede de problemas de
calidade dos alimentos. Pois paréceme moi ousado pola súa parte poñer en cuestión a calidade dos
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agora a Xunta, é unha xestión indirecta, tipo catering, e que non se plantexan poñer en marcha a

alimentos. E falando coa directora do centro, que é a persoa...
A Sra. Pérez toma a palabra: Pois continúo despois, pero antes quería dicirlle ao señor Ramón
que queríamos facer unha modificación nos acordos, e é instar á Xunta nos dous puntos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, o que sae na prensa, a prensa a veces pon, non pon o que se
lle di. Eu en ningún momento dixen que a cociña, en ningún momento dixen que a cociña contara
con mobiliario. Eu dixen que a cociña existía no centro. O centro foi feito cunha cociña e a cociña
estaba construída coas súas instalacións e con todo, faltaba o mobiliario. Pero tiña as instalacións
de fontanería, electricidade, e tiña o seu propio local dentro do edificio. Non é que haxa que facer
unha cociña, un anexo aparte do edificio. Ou sexa, ese edificio foi feito con cociña. Con cociña.
Previsto para montar os electrodomésticos ou todo aquel mobiliario que precisara para o seu
funcionamento. Iso foi o que dixen eu. Vostede está dicindo aquí que eu dixen que a cociña estaba
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
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montada e que tiña mobiliario. Non. Eu non dixen iso. Daquelas, o dos 30.000 euros. Pois si, ao
mellor efectivamente son 70.000. Non lle vou a discutir agora mesmo iso. Eu estiven alí na cociña.
Estiven vendo o que había daquelas, o que pasa que daquelas falouse sobre uns 30.000 euros.
Aínda non había unha cifra exacta. Pero si son 30, 50 ou 60 ou 70, tampouco é o problema. Ten
razón vostede en que aquí na redacción de prometeu no seu día a posta en marcha dese servizo, de
acordo, non é o, está mal redactado, non é o Concello, quen é quen de poñela en marcha, pero si de
instar á Xunta de reclamar todos os días do ano a posta en marcha desa cociña. É máis vendo que
cada vez, ou sexa, que hai problemas. Entende? Se o servizo de catering seguira funcionando, ou
funcionara perfectamente, pois mire, a reclamación que estamos facendo cada pouco á Xunta de
facendo pero o catering se funcionara ben pois polo menos algo funciona ben. Pero, o problema é

ACTA DO PLENO

que o catering funciona mal. Entón, xa digo, pode que teña razón nalgunhas cousas como lle

expliquei antes da redacción aquí da moción, na exposición de motivos, pero, eu creo que os
acordos son bastante claros. O primeiro é a solución urxente dos problemas que xera o actual

servizo do comedor do CEIP O Ruxidoiro, polo tanto, vostedes están no goberno, teñen a obriga
porque o colexio está dentro do concello e os nenos que van ao colexio son nenos que viven no

Concello, teñen a obriga de mediar para que se solucionen eses problemas. Non lle queda outra.
Quen non vai mediar é o que está na oposición. E logo despois,
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Galicia para que poña en marcha esa cociña, pois, sería unha reclamación que temos que seguir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
ou sexa vostedes, reclamar da Xunta de Galicia unha vez máis, a posta en marcha da cociña deste
centro para o curso 2018/2019. É o mesmo que dicir instar á Xunta de Galicia, reclamar, o que di
que está facendo vostede
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate señor Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra:A cada pouco. E nós, señora Fina, non nos vamos cansar de pedilo,
parézalle a vostede ben ou parézalle mal.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate. Grazas. Fina, está na súa quenda de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Aquí parece que interesa máis ter unha cociña montada que
realmente o problema. O problema que temos é que os nenos están comendo mal. Ese é o problema
do que temos que falar. Non temos que falar de poñer unha cociña ou non poñer unha cociña
porque iso é saírnos polas ramas. O importante desta moción, señor Padrón, e fíxoa vostede, é o
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O Sr. Padrón toma a palabra: O punto número dous, que pon, pon reclamar da Xunta de Galicia,
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problema que temos co servizo de catering nestes momentos. E é do que teríamos que estar
falando, non de montar ou non montar unha cociña cando non é competencia nosa. E estou cansa,
díxeno moitas veces, moi cansa de perder o tempo en cousas que nós non damos arranxado.
Vaiamos ao grao e arranxemos o que está nas nosas mas. E o que está nas nosas mans é o primeiro
problema. E que me gustaría que a señora Marga falara deste problema e non me falara da cociña
dándolle a vostede mil explicacións que xa llas deron por activa e por pasiva. En Plenos e en
Comisións informativas. Entón, a próxima vez eu penso que podemos gravar e cando vostede veña
cun tipo de moción poñerlle a gravación e non andar facendo perder o tempo, porque non é
competencia nosa. Entón, quería que Marga nos falara e nos explicara en canto ao primeiro punto
colexio e que non veña comido para a casa. Iso si que e grave! Non ter un comedor ou non ter. Con
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que os nenos estean ben alimentados e os nenos estean ben atendidos, o do comedor é igual. O

importante é a calidade que lle esteamos dando aos cativos. Dá igual que a cociña estea alí ou veña
doutro lado. E nós, nós, precisamente aquí non mandamos nada, nada. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira do Partido
Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu faría un rogo ao señor Alcalde. É que non me enterei. Ou
sexa. O que o Grupo Popular quere saber é si realmente hai problemas na alimentación, de, claro, é
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que é o que ten falado ela, como solucionar este problema grave porque é grave mandar un neno ao

que se quedou aí e non puidemos. Entón, eu agora cedo, aínda que logo me dea un minuto para eu
porque é que sinceramente, nós non temos coñecemento. Eu non sei se hai, se ao Concello lle
chegou, porque segundo me dixeron, recolleron firmas. A ver, cando un colectivo se move
automaticamente nos enteramos todos, e sinceramente, nós non temos, ningún de nós, coñecemento
do que está pasando. Entón, se vostedes, a ver, contéstenme un pouco iso para poder votar, para
poder axudar ou para poder…Ou sexa, que é o que dicía antes, o Partido Popular está apoiando
O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón a súa quenda de palabra reservámola para despois para que
todos esteamos informados de cal é a situación. Eu o que quería é como di vostede cumprir as
quendas de palabra tal e como está marcado no regulamento, e polo tanto podía intervir de novo,
pero si vostede cede a súa palabra e despois o recupera, así temos todos a información.
A Sra. Vispo toma a palabra: Creo que é un tema bastante preocupante, e bastante importante a
alimentación dos nenos. Entón, entendo que é mellor que vostede o explique.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Perfectamente. Ten a palabra.
A Sra. Pérez toma a palabra: Vale. Estou totalmente de acordo tamén coa señora Fina cando di,
que o que pasa é que necesitaba dar eses datos para que non quedaran aí. A ver. Si. O máis
importante é os menús que están recibindo hoxe en día os nenos por parte desta empresa que ten
contratada a Xunta de Galicia. A ver. As actuacións nós que fixemos foi, nun primeiro momento se
poñen en contacto por separado, grupo de mamás pois porque me coñecen, porque os meus fillos
estudaron aí, independentemente, non? Pois coméntanme que os nenos van sen comer moitos deles.
Que son menús repetitivos, non?, a través do Facebook da ANPA do Ruxidoiro comprobo que aí
están os menús e é certo, cada semana dous días arroz, cada semana dous día arroz. Ou sexa, en vez
Logo tamén me falan a todo isto, pois falando con elas, pois quero saber tamén un pouco a opinión
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da directora. Entón, acudimos a unha reunión coa directora, e a directora é a persoa adulta que

como todos os días os mesmos menús que os nenos, vale? Entón ela dime, a ver, non me queixo da
calidade no sentido de que o arroz ven malo, ou a sopa ven mala, non, simplemente que veñen
unhas combinacións tan difíciles para os nenos pequenos, garbanzos con mexillóns. A ver, por

poñer un exemplo, non. Que terán o valor nutricional todo o do mundo, porque non menús
elaborados por nutricionistas, non vamos poñer en dúbida a súa profesionalidade. Pero que son

combinacións tan difíciles para nenos cativos que ao final non o comen e van sen comer a casa, e o

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

de cambiar os hidratos de carbono por pasta, patacas, pois non, é arroz, arroz, arroz, arroz. Vale?

máis triste, que esa comida se tira ao lixo, non? Ela en ningún momento me fala da calidade, fálame
con non sei que, ensaladas. As sardiñas enlatadas non teñen mal valor nutricional, ou sexa vale,
teñen un valor nutricional moi importante, outra cousa é que llo deran todos os días, vale? Ela
coméntame este tipo de aspectos, non? E dime que ela come alí. Logo tamén me di que a veces hai
sopas ou así que veñen, pois sen, non veñen a unha temperatura totalmente adecuada. Ben, con toda
esta información tamén me poño en contacto coa ANPA do Ruxidoiro. A ANPA do Ruxidoiro
tamén incide nos mesmos puntos, entón transmítolle eu ao señor Alcalde toda esta información e el,
pois xa de forma inmediata xa se pon en contacto coa Xefa Territorial. Primeiro el, logo eu, falamos
coa Xefa Territoriais e dicímoslle que vamos a facer, deixar constancia por parte do Concello que
isto teñen que modificalo, deixar estes menús e tomar nota pois de que os fagan máis atractivos.
Non ? Porque o importante é que os nenos vaian para a casa e que non vaian con fame e sen comer.
Non? E di, pois que si, que o vai tomar en consideración, pero de todas formas acordamos, entre o
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colexio, instar por un documento á Xunta, que revise, dirixido á Xefa Territorial, que insten a
revisar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un matiz. Incluso se recomendou dende a Xefatura Territorial que
o fixéramos por escrito. Desde alí mesmo.
A Sra. Pérez toma a palabra: Pola nosa parte tamén. Pois mandamos ese escrito, por parte da
directora tamén se fai constancia por escrito e un grupo de mamás, independentemente da ANPA,
separados da ANPA, recollen 300 firmas. Vale? Que son enviados tamén á Xefa Territorial, na
semana pasada. Isto das firmas, nós enviámola o día 23, creo, a directora o día 18 ou 19. Non sei. A
dela non o sei. As firmas saíron a semana pasada, o venres creo, ou o xoves. E os da ANPA van
neste grupo de pais e nais xa non firmaron os da ANPA, pero van aí todos. O que fai a Xefa
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Territorial é comunicarnos en todo momento o que vai facendo. E o primeiro que fixo foi

entrevistarse cos responsables do comedor, dos comedores escolares da Xunta. E o segundo que
fan, é facer unha inspección sorpresa o día 28, no Ruxidoiro
O Sr. Alcalde toma a palabra: Marga, pasado.

O Sra. Pérez toma a palabra: Para coñecer como veñen os alimentos, en canto de transporte, de
calor, de temperatura, a calidade que se ofrece ese día, vale? As valoracións desta inspección aínda
non as sabemos pero nolas van comunicar. Iso, creo que non me queda nada máis.
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enviar tamén firmas mañá, que acabaron de recollelas. O que pasa é que moita xente que firmara

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un pequeno inciso con relación ao que di Marga. Aínda hoxe,
resultados desa auditoría enriba da mesa. Tamén é certo, un pequeno inciso porque debes falar ti, o
que si tamén me dixo era que a raíz desa auditoría, o resultado que houbera que si que se tomarían
medidas, en función evidentemente do resultado. Tamén é certo que parece ser que en moitas partes
de Galicia, en moitos colexios galegos, estase dando esta circunstancia e en todos eles é a mesma
empresa. Entón, ninguén dubida da calidade, si da presentación do que di ela, tamén dos, da
combinación de alimentos e das temperaturas incluso e da variedade. Por favor.
A Sra. Pérez toma a palabra: Si. Pois iso un pouco é o que lle transmitimos. Concordamos no que
lle transmitimos á Xefa Territorial, tanto a ANPA, o grupo de nais e o Concello. Os escritos, non é
que foran

copiados, si non que cada un expresou, que se foron transmitindo, coinciden

basicamente neses puntos, vale? As veces tamén a escasez. Hai días que é escaso o menú. Entón,
pois estamos á espera de que a Xefa Territorial nos transmita as valoracións e para ver que medidas
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van a tomar. Dende logo, dende o concello, seguiremos instando para que isto se solucione, para
que non segan dándose este tipo de problemáticas no comedor do Ruxidoiro e é a información que
lles podo dar neste momento. E con respecto, sigo insistindo que para aprobar esta moción do señor
Padrón, necesitamos que, pois modifique, e que poña, pois instar á Xunta a solución urxente dos
problemas, porque a solución depende da Xunta. Nós podemos insistir e estar aí pendentes de que
todo funcione ben. E tamén, instar á Xunta a que dunha vez poña en marcha a cociña deste centro.
Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede tres minutos, señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas Marga pola intervención porque nós non tiñamos
punto, porque realmente vemos que o Grupo de Goberno está actuando como debe. Ou sexa,

ACTA DO PLENO

realmente, cando hai que recoñecelo é así. Agora, de todas maneiras o que digo, se necesitades

apoio do Partido Popular, que non eramos coñecedores e quero que quede claro, porque se non nós
pois houbéramos apoiado, acompañado ou iso. O máis importante, que quede claro é a
alimentación dos pequenos. Entón, entendemos que os pasos que destes son correctos. Apoiaremos
esta moción, si se cambia, porque realmente o punto dous, nós agora o que máis nos preocupa é a

alimentación dos nenos, que quede claro. Entendemos que dunha maneira ou doutra agora cun
catering, e ao mellor con ese cambio ou que cambien os menús. Non podemos falar de calidade
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coñecemento. A ver, estamos de acordo en todo momento con vós en que se cambie ese primeiro

porque somos descoñecedores neste tema. Entón, facemos eco do que vós nos estades informando
nós apoiaremos. Senón, é que realmente, ou sexa, seguistes os pasos correctos. A miña
preocupación era, e por iso cedín a palabra, era de que si vós erades coñecedores despois de tres
meses, de curso escolar, e que isto non se levara a ningún lado, entón preocupábame. Pero
realmente, os pasos están aí. Agora me imaxino, queremos que nos facilitedes ou o pediremos por
escrito unha copia desa auditoría entre comillas, ou desa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non a temos aínda
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, no momento que se teña. Non, se xa o oín.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Supoño que nola facilitarán.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ou senón dirán si está ben ou non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Exacto. Exactamente.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. Entón, si queremos se facedes o favor que nolo
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agora mesmo. Entendemos que apoiamos ao Grupo de Goberno, e que se realmente se cambia isto,
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comuniquedes, un pouco para estar máis tranquilos. Pero realmente a moción é o que é. Ou sexa,
eu entendo que o noso obxectivo hoxe do Partido Popular, falamos polo noso grupo, é a
alimentación dos máis pequenos. E entendemos que estades nos pasos axeitados. Se iso se cambia
nós votaremos a favor, senón, teremos que absternos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón, está na segunda quenda de palabra.
Ten tres minutos. Incluso algún máis porque pola explicación que
O Sr. Padrón toma a palabra: Imos ver.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É o segundo ou o terceiro?
O Sr. Padrón toma a palabra: É o último xa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Algún máis, algún máis.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Algún máis de un.
O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, se hai que poñer instar en vez de reclamar, pois mire, ao final
é o mesmo, porque reclamar á Xunta de Galicia e instar á Xunta de Galicia, xa me dirá que
diferenza hai, pero...
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, no primeiro
O Sr. Padrón toma a palabra: Ah, no primeiro? Solución urxente, claro...
A Sra. Secretaria toma a palabra: Instar á Xunta de Galicia a solución urxente
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto máis polo feito de que…

O Sr. Padrón toma a palabra: Reclamar á Xunta de Galicia a solución urxente dos problemas, ou
non vamos a discutir. O que si, quedou claro é que había un problema que nos, a nosa obrigación é
traer problemas aquí ao pleno, problemas que hai. Eu o, e como concordo co que di a señora de
voceira do Partido Popular, que o importante é os nenos, por iso trouxemos esta moción aquí. E que
falamos do tema da posta en marcha? De acordo, unha vez que se trae a moción é que vamos a
instar á Xunta de Galicia que é a responsable, temos que tamén seguirlle reclamando que nos poña
a cociña, si quere algún día. Non o vamos a deixar de lado. Pero primeiro é solucionar os
problemas que hai na actualidade. E a proba está que a inspección aínda veu o día 28, esta moción
foi presentada o día 27. Polo tanto o problema aínda está candente. E aparte, aparte, grazas a
presentar esta moción pois mire, enterámonos todos aquí de todos os pasos que leva dado o
goberno e agradecemos lle a súa preocupación e que vemos que está traballando en prol dos nenos,
entende? Se esta moción non ven aquí, hoxe non nos enteramos de todo isto, e así vostede tamén
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ten a oportunidade de demostrar o traballo que está facendo en favor de resolver o tema do
catering. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Vamos a ver. Señor Ramón, ninguén lle está
reprochando a presentación aquí da súa moción. Ninguén. Para nada. Nin moito menos. Eu creo
que aquí todo o mundo está sensibilizado co asunto e coa importancia que ten. Simplemente, hai
que facer constar o que se dicía, de que é unha responsabilidade da Xunta de Galicia e por certo,
deste Concello tamén, estar preocupado na resolución deste asunto. Nada máis. Creo que a
exposición de todos nós non foi con ánimo de reproche, senón con ánimo, por un lado, de aclarar a
exposición de motivos, de aclarar, os acordos e tamén de aclararlle a todos vostedes a situación que
francamente construtiva, porque é algo que hai que trasladar á Xunta de Galicia desde o momento
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que todos temos coñecemento deste asunto para que o solvente. E todos estamos nese ánimo. E
desde logo, que este Grupo de Goberno vai instar sempre á Xunta de Galicia para que se instale

unha cociña no comedor do Ruxidoiro. Se o conseguimos? Perfecto. Se non o conseguimos? Pois
seguiremos traballando niso, pero as políticas son as que son actualmente e quen goberna é outro
partido que ten outra filosofía. Votos a favor da moción? Incluíndo, é así o que ía a dicir vostede?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si
O Sr. Alcalde toma a palabra: Digo, no primeiro, Instar á Xunta
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hai alí. Nada máis. Creo que todo foi con bo ánimo e pola súa parte tamén. Foi unha moción

A Sra. Secretaria toma a palabra: Instar á Xunta de Galicia, a solución
A Sra. Secretaria toma a palabra: Urxente, etcétera.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Acepta vostede a emenda? Si.
A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Alcalde, unha cousa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi brevemente, si.
A Sra. Varelas toma a palabra: Teño un problema grande, que é que o señor Padrón non vai
quitar o segundo punto, pero vou a ceder porque ante todo para min están os nenos, entón
esquézome o segundo punto polo ben dos cativos, porque ao final son os que importan. Pero voulle
seguir reclamando ao señor Padrón que non misture allos con cebolas senón vaime facer un lío na
cabeza sempre.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón, Ramón.
A Sra. Varelas toma a palabra: Unha por outra.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Urxente.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, procedamos á votación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Moción do Grupo Mixto sobre a problemática no CEIP O Ruxidoiro: 1- Instar á Xunta que
de unha solución urxente dos problemas que xera o actual servizo de comedor no CEIP O
Ruxidoiro. 2- reclamar da Xunta de Galicia, unha vez máis, a posta en marcha da cociña

O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á parte de control, a dación de contas. Teñen vostedes a
documentación.

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.
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9- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
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deste centro para o curso 2018-2019”

O sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas por favor por escrito, a non ser que queiran
deixar constancia brevemente dalgunha cuestión.
A Sra. Carril toma a palabra: Reclamación por cobertura de televisión no remisor de Sobrado do
Bispo. Que xa hai tempo que hai problemas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos en elo. Xa estivemos en contacto coa Xunta de Galicia,
perdón, como se chama a empresa Rafa? O do remisor da televisión
A Sra. Carril toma a palabra: Polo problema da 4G é iso o que estades mirando?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, como é? Viñeron dúas veces, e de feito, estiveron cun vehículo
con inhibidor
A Sra. Carril toma a palabra: E tedes os canles que non se ven e todo iso, porque senón pásovos
o papel
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10- ROGOS E PREGUNTAS
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, si.
A Sra. Carril toma a palabra: Porque afecta sobre todo a Bentraces e a Sobrado, incluso As
Airas, tamén.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sabémolo, xa se fixeron xestións coa operadora.
A Sra. Carril toma a palabra: Déixovos o papel aquí.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dous meses haberá, e outra menos dun mes.
A Sra. Carril toma a palabra: Pero aínda está sen funcionar, non está arranxado.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Insisto. Fixéronse as xestións e viñeron a medir a frecuencia, ou a
potencia ou como se chame iso, e aínda está sen resolver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. Tocáballe a Ramón empezar. Si é certo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ramón non ten. Fina, ten rogos e preguntas?
A Sra. Varelas toma a palabra: Si, si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fale vostede.

ACTA DO PLENO

todo iso.

A Sra. Varelas toma a palabra: Primeiro tema. O outro día fun ao supermercado e encontreime
con recollida de alimentos para bancos de alimentos, non? Dirixinme a unha das persoas que estaba

nun dos supermercados e pregunteille si eses alimentos para que sitio ían. E dixéronme que era para

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

A Sra. Carril toma a palabra: Eu se queredes déixovos o papel porque aquí está posto os canais e

Ourense, concretamente, dixéronme onde estaban. Entón a miña pregunta, nós non vamos recoller
igual, independente de onde vaian porque á xente hai que axudala. Pero o que me pasou a min,
outras persoas que foron alí pensaron que estaban recollendo alimentos para xente do noso
concello. A persoa que me atendeu foi super amable, porque díxenlle que me preocupaba a xente
necesitada de aquí, e díxome mira dáme o teléfono e voute chamar e vou preguntar si estes
alimentos que se recollen no Concello de Barbadás van ir algúns para alí ou se quedan todos en
Ourense. Aínda non me chamaron, supoño que me chamarán. Entón penso que temos que tamén
nós un pouquiño facer iso, porque é que está ben axudar aos de concellos de Ourense pero tamén
temos aquí xente necesitada que lle vai facer falta axuda e penso que dar información e facer isto
que están facendo os de Ourense podiámolo facer tamén nós. Nós, porque o necesitamos. Unha, ese
tema. E o segundo tema, estamos case no Nadal e o alumeado aquí en Barbadás que parece que
estamos todos tristes ou deprimidos, porque é que non temos nin unha luceciña, ningún adorno. É
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alimentos para xente necesitada do noso Concello? Porque o que me pasou a min, que eu deino
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certo que cada vez ponse antes, pero vas por Ourense, vas por outras cidades xa hai cousas de
Nadal e aquí parece, carambas, que choramos o diñeiro ata o último estremo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estaralle en breve.
A Sra. Varelas toma a palabra: Pero o breve non é.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi breve.
A Sra. Varelas toma a palabra: E terceiro punto, rogaríavos, só vos vai a quedar un pleno máis
que é o dos presupostos, que para o ano que ven, por favor, non esperedes a final de ano o último
porque case un pouco máis vimos facer os presupostos o 31 de decembro. Eu contaba que se
fixeran a finais de novembro, por iso non trouxen este mes unha moción, non porque non a quixera
minuciosamente porque penso que é o Pleno máis importante que temos aquí no Concello de

ACTA DO PLENO

Barbadás. Entón, dicirvos que só vos queda un o próximo ano e a ver si o próximo ano, por favor,

finais de novembro tiñamos isto en condicións para podelos estudar, ter tempo e ver que cousas se

van a meter ou non, porque así todo a presas e correndo, pois nada. E despois xa, outra cousa máis,

que por favor, e esta é unha cousa miña que se me ocorreu agora, como moitas que se me ocorren, é
que cando deades unha palabra a cumprades. E que por favor, sede moi consecuente co que
votades, coas ideas que tedes no fondo vosas, e votedes en consecuencia e non por un color ou

porque hai que votar todos o mesmo. Porque se vedes, eu voto o que sinto de dentro, do corazón e

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

facer, senón porque pensei que irían primeiro os presupostos. Algo que hai que estudar moi

da cabeza. Empezade a facer iso.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. As vamos a presentar por escrito pero queremos que
quede constancia dos escritos que presentamos de data 22 de novembro, para que a oposición estea
informada. Solicitamos informes de intervención, Secretaría de motivo de criterios seguidos para
establecer, estamos vendo nos decretos de Alcaldía que os contratos agora algúns deles se están
facendo por catro anos mentres outros, podemos poñer un exemplo de, por anualidades ou
mensualidades, como pode ser o de manualidades. Non entendemos o por que e pedimos un
informe.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, a Secretaria xa pode informar dado que está presente,
se non lle importa, xa pode informar presencialmente.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero nolo mandades por escrito.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que eu non teño ningún informe que facer porque é un
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O Partido Popular?
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criterio exclusivamente político. É dicir, o tipo de procedemento que se saque ven determinado por,
ata agora, por indicación de Intervención. Nós o seguimos e me imaxino pois que haberán chegado
a un acorde entre Intervención e políticos. É dicir, aquí se pode contratar por un ano, por dous, por
tres, por vinte e cinco incluso. Entón, non depende dun criterio en canto a Secretaría corresponde,
non depende dun criterio técnico ata agora. Agora vou empezar a estableces os criterios técnicos
sobre o carácter procedimental.
A Sra. Vispo toma a palabra: Por escrito. Claro, si, pero necesito vía, aínda que quede constancia
agora en Pleno.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale
como di a Señora Secretaria. Senón que é un criterio en moitos casos de axilidade ou incluso de

ACTA DO PLENO

cuestión de persoal, tamén. É dicir, si se fai un contrato por catro anos ou por dous, en lugar de ser
simplemente por un ano, ten unha vixencia de que, evidentemente, dous, catro, tres anos, que

repercute evidentemente en non ter que facer unha contratación o ano que ven tamén. Ese é un dos
criterios. Iso é así.

A Sra. Secretaria toma a palabra : Ao non poder utilizar os contratos menores en algúns casos
agora.
A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Non entro a debate, pero realmente, a ver

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dicir, dicir só unha cuestión, que tampouco é un criterio político

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa, xa. Esa é unha das causas fundamentalmente.
dan, imparten, vou poñer un exemplo moi claro, non? que non é o caso, pero que dean pois as
clases de inglés, ou as clases, a ver, en catro anos unha persoa pode empezar moi ben, pero ao
segundo, ou ao terceiro ser un desastre. E se nos imos a ter, ou sexa, por iso o dicimos, eh! Hai un
criterio para pedir estes informes, que logo nós diremos. Pero para que quede xa constancia.
Segundo, copia da factura de data 30 de abril por importe de 14.520 euros correspondente a
empresa Combina Social que, puxemos o expediente porque non sabemos de que é. Copia dos
reparos de Intervención sobre facturas de empresas presentadas no Concello dos anos 2016 e 2017.
Copia das facturas desde o mes de marzo ata o último mes que se lle pagou a José Vila Fernández,
polo tema do local do antigo centro de saúde. Copias do expediente, copia do contrato de aluguer e
do baixo antigo do centro médico. Copia do reparo de Intervención e copia de informe de
Secretaría da intervención que se fixo, perdón, do reparo que fixo Intervención sobre o proxecto do
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A Sra. Vispo toma a palabra: Un dos motivos que traemos isto é por exemplo, as persoas, cando

49

CONCELLO DE BARBADÁS
Parque dos Patos. Despois, presentamos, hai unha construción dun muro no lugar de Barxa, na
parroquia de San Lourenzo de Piñor cunhas referencias catastrais que presentamos nos escritos
onde pedimos unha serie de información, quen construíu o referido muro?, se existe proxecto
técnico?, que técnico o firmou?, que técnico realizou a dirección de obra?, e solicitamos copias das
correspondentes facturas, licenza, expediente completo. Si o retranqueo do eixe do viario cumpre
coa actual PXOM do Concello de Barbadás. Despois, co carto punto, si se realizou a
correspondente acta de replanteo do referido muro?, entendemos que non está legal, e os técnicos
que o firmaron, necesitamos unha copia. Quen é o propietario do terreo asfaltado entre o muro de
contención, recentemente construído e o asfaltado da estrada xeral? Despois, necesitamos copia
subvención que se pediu conxunta co concello de Toén e que se denegou para arranxar a estrada de

ACTA DO PLENO

Sobrado a Toén, e sabemos que o problema está no Concello de Barbadás. Entón queremos saber

que nos puntualice, ou Secretaría ou Intervención, xa o poñemos así, cal foi a causa de por que esta
subvención non chegou a bo término. Despois outro informe de Intervención sobre o escrito,

vamos a pedilo de que o que pasou no último Pleno da señora Interventora, queremos copia dese
escrito que ela trouxo, que non sabemos nin, a ver, que non sei quen o lera, si vostede señor
Alcalde, non me acordo, unha copia dese escrito porque entendemos
O Sr. Alcalde toma a palabra : Tenllo que pedir a ela

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

das facturas do Parque dos Patos. Necesitamos un informe de Intervención. Sabemos que hai unha

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, porque entendemos que non é como ela o está argumentando. A
palabra o señor Alcalde cando un do grupo da corporación lle pedira, pois unha puntualización
sobre algo que trouxésemos, e ela pois creo que vostede foi señor Alcalde quen leu un escrito que
nós nos quedamos todos, falamos do noso Grupo nese momento, entón queremos unha copia dese
escrito porque entendemos que non é así. Vale? Que o señor Alcalde, se nós, calquera do Grupo de,
ou sexa, calquera persoa da corporación ten dereito a esa información, ela, nós dirixímonos ao
señor Alcalde, o señor Alcalde dille que pode puntualizalo, e non é que estea muda nos Plenos.
Vale? ao mellor non é a palabra axeitada, muda, vale? Perdón. Que non fale. Vale? Vamos a dicilo
así. Despois, temos constancia do seguinte, son pouquiños, eh!, xa me quedan só cinco. Temos un
decreto de Alcaldía dunha persoa, non vou a dicir o seu nome pola Lei de Protección de Datos, que
estaba traballando, creo que no servizo de obras, e que considerando un informe médico se lle
comunica a finalización da relación laboral. Queremos un informe porque entendemos que isto non
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ver, no anterior Pleno, a señora Interventora dixo que ela non, ou sexa que lle tiña que cederlle a
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está correcto. Perdón, vou moi rápido. Creo que isto é un erro, a ver, o traio por se está xa
subsanado, creo que si. Hai unha subvención que se lle deu ao Ximnasio Estudo A Valenzá, creo
que é un erro, vale?, era para o CEIP senón me equivoco, entón si isto é así, a ver, porque
entendemos que unha empresa privada non pode ter unha subvención. Eu imaxino que isto, ou
sexa, o imos pedir por escrito e si é así, a ver, non hai ningún problema non. Todos temos erros.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Foi un erro no banco.
A Sra. Vispo toma a palabra: É iso, non?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Foi un erro no banco.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero o ximnasio recibe, ou sexa, o clube do ximnasio recibe de
que está metido nas subvencións de Asociacións veciñais. Por iso, que se subsane e que quede o

ACTA DO PLENO

decreto corrixido. Vale. Despois, espera é que isto non sei de que vai. Vale, hai outra persoa que
como consecuencia a asistencia no Centro Empresarial Transfronteirizo, debido á convocatoria de
sesión ordinaria de mesa de comercio local de Barbadás, por un importe total de 14 euros. A ver,
non é a contía, pero entendemos que si todo o mundo cobra por vir, a ver, que veñan a un tribunal

me parece correcto, pero a unha mesa de comercio local de Barbadás, pagarlle a unha persoa 14.06,
o decreto está aquí. Entón...,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é unha asistencia, que ven desde Ribadavia, a señora.

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

artes marciais, recibe unha subvención? Vale. Claro, eu creo que ...Claro, pero o que di Manuel é

A Sra. Vispo toma a palabra: Mira, o deixamos para próximos ....
A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, entendémoste perfectamente, pero hai un criterio. É que hai
un criterio porque mira Marga, sabes porque preguntamos isto?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, o que crea un precedente, de feito, é que a Xunta non
veña. Iso si que é lamentable. Entón, esta señora ven da organización de consumidores e usuarios
dende Ribadavia, a defender os intereses do comercio local de Barbadás.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non hai obstáculo para pagarlle neste caso aos demais que
veñan á mesma mesa. O que ocorre é que ao mellor renuncian. Ocorreu en tribunais que viñan e
renunciaban á asistencia. Non, nos tribunais á xente de fóra si se lle paga. Aos da casa non.
A Sra. Vispo toma a palabra: Silvia, a ver, isto o traemos aquí e creo que eras coñecedora dos ....
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, de asuntos económicos non...
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, a ver. Dos problemas que había nas anteriores lexislaturas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: E están convocados eh!
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Por iso nos choca todo isto. Igual que as comidas ou que se poda pagar, sabes?, de cando foi o
catering de…Vale? Iso sempre se prohibiu en anteriores lexislaturas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, Ánxela
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosigamos coas preguntas que será mellor que continuar co
debate.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou sexa, non se pode poñer. Ten razón, Chelo ao que se refire,
non se pode pagar un café protocolario á Xunta local de seguridade que se reúne unha vez cada ano
e medio, se lle poñía un café do bar Pepito, ao mellor se traía unha rosca, sabes?, pois quedábamos
moi ben e moi finos, e non se pode pagar iso, se repara iso, e logo hai un viño español no Museo da

que responda a persoa interesada, sen facer ningún outro ánimo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Penso que esas son cuestións que se poden plantexar por escrito e
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, claro. Non hai criterio. A Anxela se lle prohiben tamén
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu creo que procede, e que conteste ela. Sen máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro, vamos a ver. Nós todas estas preguntas, entendede que en

anteriores lexislaturas se nos prohibiron, e era en consecuencia sempre a algo positivo. Pois, do que
estaba explicando Silvia ou doutros. Entón, a nós nos choca todo isto. Entón, queremos que nos
explique e que nos dea un informe, porque antes si, ou sexa perdón, antes non e agora si, non

Número: 2017-0008 Data: 31/01/2018

Gaita, galego, vale, ou o que fora

entendemos o por que.
criterio establecido.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora quero facer eu un matiz. Isto non é unha cuestión dos
políticos.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero é que a ver, señor Alcalde, neste momento non estamos
dicindo, estamos buscando un criterio de alguén, vale?, que nin fala, nin di e fai cousas
incongruentes dunha lexislatura a outra. Síntoo pero é así, e o Partido Popular pénsao, e porque o
vivimos en propia carne, entón temos que manifestalo. E vamos a pedir informes, informes e
informes. Último xa, que hoxe temos boa noite e saímos a unha hora decente. A ver, o que
queremos deixar constancia é un decreto que si nos agrada un montón que sexa unha traballadora
tamén a vamos a respectar, que solicitou a reclamación descontada indebidamente na súa baixa,
vale? , e que agora mesmo hai un decreto que como houbo, para que todos o saibamos, hai unha
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Agora si a veces. Agora si a veces. Depende, pero non hai un
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sentencia a outra traballadora devolvéndolle ese diñeiro. Entón, entendemos que en consecuencia a
esa sentencia desa traballadora que si conseguiu pero a través dun tribunal que se lle devolva o seu
diñeiro, eu creo que o Grupo Popular vai pedir por escrito. A ver, pero é que non podo dicir nomes.
Pero si hai, vamos a ver, hai unha traballadora, o pode corroborar de que si gañou o xuízo para que
se lle devolva súa parte proporcional das baixas, e agora a esta compañeira desta casa grande se lle
devolve sen que vaia a xuízo, e entendemos que por ese motivo da sentencia, aínda que aquí se
negue de que hai sentenzas, e que haxa xuízos, si os hai para que o saibamos todos, vale? Entón,
nos agrada, pero si realmente vamos a pedirlle ao Grupo de Goberno que cambie de xestoría
porque criticou en anteriores gobernos a xestión dunha xestoría de aquí. Nos vamos a Coruña,

realmente era un pouco desastre. Ou sexa que quede constancia porque está no xuízo.
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nome da persoa, lles dixo ao Grupo de Goberno que por favor cambiaran de xestoría porque
O Sr. Alcalde toma a palabra: Tamén quero facer constancia dunha cousa. É que nós non
cambiamos de xestoría.
A Sra. Vispo toma a palabra: Da anterior a agora. A ver este Concello
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nunha xestión, pero nada máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estaba con outra xestoría. Claro. Hai cambio na xestoría realmente.
A ver.
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pensando que é o tal. Incluso nese xuízo, para que todos teñamos constancia, vamos a deixar o

O Sr. Alcalde toma a palabra: De xestoría non. É igual.

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 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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A Sra. Vispo toma a palabra: Xa está. Boas noites. Moitas grazas.
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