ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 15 DE XANEIRO DE
2018.
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)

XANEIRO de 2018 reú-

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

nese en sesión ordinaria,

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

en primeira convocato-

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

ria, o concello Pleno,

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

baixo a presidencia do

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

Sr. alcalde, coa asisten-

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

cia

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

concelleiros/as. Relacio-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

nados na marxe, actu-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

ando como secretario,

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

Silvia Alonso Fernández

sendo

horas do día 15

dos

Sres./as.

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

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Xosé Carlos Valcarcel Doval (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 21/02/2018
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

Silvia Alonso Fernandez (1 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 21/02/2018
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. Benvidos a este pleno ordinario de xaneiro.
Antes da aprobación da acta, quería indicar que retírase da orde do día o terceiro punto que é a adhesión
ao Fondo Galgo de Cooperación e Solidariedade, por unha razón ben sinxela, porque non están
aprobados definitivamente os orzamentos. Esa é a razón. Virá ao pleno de febreiro
1. APROBACIÓN DA ACTA DO 6 DE NOVEMBRO DE 2017
aprobación da acta do seis de novembro de 2017. Algunha consideración sobre esta acta? Ninguén ten

ACTA DO PLENO

que facer ningunha puntualización, ningunha reseña? Nada.
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:
“Aprobación da acta do 6 de novembro de 2017”

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón, xa pasamos á parte resolutiva, ao primeiro punto, que é a

2. APROBACIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE XANEIRO DE 2017
habitantes de xaneiro de 2017. Como vostedes todos saben esta é unha información que se facilita ao
INE, ou que nos facilita o INE, que o número de habitantes deste concello a 1 de xaneiro de 2017, é de
10.791. Algunha apreciación? Algunha intervención? Ramón? Señora Fina?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada
O Sr. Alcalde toma a palabra: Partido Popular? Tampouco. Polo tanto sometemos este punto da orde do
día á aprobación. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade tamén.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación do Padrón municipal de habitantes a 1 de xaneiro de 2017.”
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O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto da orde do día é a aprobación do padrón municipal de

CONCELLO DE BARBADÁS
4. ADHESIÓN CONVENIO DA FEGAMP SOBRE HISTORIA SOCIAL

ÚNICA

ELECTRÓNICA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Como dixen, o terceiro punto da orde do día está retirado. Pasamos ao
cuarto que é a adhesión do convenio da FEGAMP sobre a historia social única electrónica. Ten a palabra
o señor concelleiro.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. Boas tardes a todas e a todos. Como xa creo que lles expliquei
na comisión informativa a semana pasada, pois son varios os formatos que se poden aplicar para,
digamos, para que o concello se adhira a este convenio coa FEGAMP, coa Xunta e coa FEGAMP, para a
hoxe aquí na práctica. Puidera ser unha resolución da alcaldía ou puidera ser tamén, unha resolución da

ACTA DO PLENO

xunta de goberno. En todo caso decidimos, evidentemente, traelo hoxe aquí a pleno. Teñen aí a

documentación. Teñen o convenio. Teñen o decreto 89/2016 do 30 de xuño, que é o que regula a creación
e o acceso á historia social única electrónica. Dicir que nos servizos técnicos desta concellería manéxanse

os datos precisos para formalizar esta adhesión, que sería co anexo número 1 da páxina 17 do convenio, e
que habería que, é un protocolo de adhesión, unha sinatura dixital que habería que enviar á Xunta,

asinado polo señor alcalde. E para que eles, de momento ao recibilo, se temos o acordo plenario

pertinente pois o poidan reenviarnos o convenio para poder asinar. E digamos que temos esta información

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

creación da historia social única electrónica. Un deles é este, o acordo do plenario que podemos tomar

mediante, pois información tamén que nos, información que temos tamén na concellería da dirección
outro día que hai programas, como pode ser o do SIUS, sistema de información de Usuarios de Servizos
Sociais, que pasaría a chamarse con este novo convenio e coa creación desta historia social única
electrónica, pasaría a chamarse SIUSGAL e que sería unha maneira, efectivamente, de darlle
cumprimento a este decreto que teñen aí, o decreto 89/2016, que regula esta nova proposta. E dicir que
non se modifica, o establece tamén o convenio neste decreto, que non se modifica para nada, digamos, o
grao de secreto profesional que ten que gardar os profesionais ao respecto dos datos que se poden
manexar nestas historias, evidentemente. E que, creo que puxen un exemplo o outro día que vou a
repetir, que sería, por por un exemplo, esta historia social única electrónica, sería un exemplo como pode
ser no SERGAS, digamos a historia clínica de cada usuario. Sería unha información que se manexa e que
está, efectivamente, hai uns canles moi concretos para poder solicitala, e que é unha información moi,
moi, estricta e moi confidencial que se manexa nos servizos técnicos, e que hoxe pois dicir que é un paso
3
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xeral de inclusión social, que coordina un pouco todas estas cuestións. Dicir, repítoo porque o comentei o

CONCELLO DE BARBADÁS
que entendo que como institución podemos dar para poder adherirnos a este convenio e para que cando,
evidentemente, se poña enriba da mesa e se concrete todo este tema de historia social única electrónica,
pois que Barbadás estea tamén, digamos, en orde, para poder facelo. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben. Boas tardes a todas e a todos. Dicir que todo o que sexa
mellorar o servizo ao cidadán, neste caso coa historia social única, vamos a estar de acordo, e esperamos
que sexa un instrumento realmente eficiente para a cidadanía. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos. Democracia Ourensana está de acordo. Penso
e que calquera médico pode acceder a eles aínda que se cambie de médico e que tamén asuntos sociais,
tanto a labor dos profesionais coma ao cidadán de ter as súas cousas ben. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.

ACTA DO PLENO

pois tamén pensamos que ten que ser igual, e oxalá isto empece a funcionar canto antes. Porque facilita

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Vamos a ver, estamos totalmente de

acordo con esta tramitación que é practicamente de xeito obrigado para todas as entidades locais, e dende

logo o que si temos que reseñar é esta iniciativa, que foi unha iniciativa do Grupo de goberno da Xunta de
Galicia no parlamento, que botou a andar a finais do mes de xuño do ano 2016. Empezouse con 365.000

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

que é algo moi importante que os historiais, igual que se fai cos historiais médicos, que están arquivados

historias e foi aumentando paulatinamente. Entón é algo que aplaudimos que todos os concellos se
historia social única electrónica e que vai dotar aos profesionais e aos usuarios dos servizos dun sistema
de alertas. É unha ferramenta moi importante ademais para todos os traballadores dos servizos sociais que
poden detectar de xeito inmediato problemáticas da cidadanía e resolvelas tamén de xeito totalmente
rápido. Nada máis. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Vostede quere intervir de novo? Non. Pois polo tanto
sometemos este punto da orde do día a votación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Teñen unha segunda quenda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ou se quere alguén unha segunda quenda. Creo que quedou claro. Non?
Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
4
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adhiran a este tipo de programas. Salientar entre unha das medidas máis importantes, que poida utilizar a

CONCELLO DE BARBADÁS
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Adhesión ao convenio FEGAMP sobre Historia Social Única Electrónica”
5. MOCIÓN DE DEMOCRACIA ORENSANA RELATIVA A ASOCIACIÓNS VECIÑAIS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción de Democracia Ourensana relativa a asociacións veciñais. Ten a
palabra a súa voceira.
A Sra. Varelas toma a palabras (DO): Esta é unha moción moi sinxela, moi fácil de ler. Despois de
recibir algunhas e suxestións de diversas asociacións veciñais do concello de Barbadás, traemos esta
rexer polo ben común dos veciños e non por intereses partidistas. E propomos, en primeiro lugar

ACTA DO PLENO

propomos ao goberno de Barbadás que un membro da corporación municipal do concello de Barbadás

non poida pertencer á directiva de ningunha asociación veciñal. Fixen unha engádega, non só ás

asociacións veciñais senón culturais e deportivas, penso que serían as tres. Explicarvos un pouquiño esta
moción. Como dixen sae da iniciativa dalgúns veciños que pertencen a algunha asociación veciñal, sobre

todo, porque consideran que a política non tería que estar mesturada cos intereses veciñais. Eu, vamos a
ver, eu aquí fago fincapé á ética moral, á ética política e á ética do traballo. Sei, teño coñecemento que
por lei isto non se pode prohibir. Non hai ningunha lei que contemple a prohibición disto. Pero si tamén

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

moción xa que consideramos que a política non pode influír en decisións veciñais as cales se teñen que

sei que nos plenos pode haber acordos plenarios, sempre que haxa boa vontade por todos os partidos
estean tranquilos, penso que é unha medida axeitada. Haberá persoas que lle guste máis, que lle guste
menos. Nas comisións informativas, o outro día, houbo unha serie de persoas que non lle gustou. Eu
como podedes ver en ningún momento, na moción que eu presento, poño nin nomes de persoas, nin
partidos políticos. Simplemente fago fincapé no bo facer de todos vós. Penso que o Concello de Barbadás
está tirando por unha liña de transparencia, xa que se tomou medidas en canto ás asociacións e o diñeiro
que se lles dá agora en concorrencia competitiva, non como se estaba facendo no pasado, que era unha
forma clientelar de dar o diñeiro, de repartilo. Polo tanto, indo un pouco máis alá, traio esta moción. Xa
non só. Pois agora se teño que empezar a repetir.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, non. Pode continuar.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Sigo. Entón como se tomou o ano pasado a medida, o ano pasado
ou hai dos anos, dar o diñeiro por concorrencia competitiva, Democracia Ourensana estivo sempre de
5

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

Cod. Validación: 5Q9HJHQ5HW5N9Q77LPRYJNGDP | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 5 a 63

políticos e por todos os concelleiros. En honra á transparencia e para que non caiban dúbidas e os veciños

CONCELLO DE BARBADÁS
acordo, queremos ir un pouco máis alá e facer isto moito máis transparente. Dicirlle á poboación que
aparte de ser transparentes, demostrarllo. E é un voto de ética. Eu pídovos un voto de ética laboral e
política. A ética deberíase utilizar en todos os ámbitos. É unha palabra que se nomea moito pero que se fai
moi pouco. Xa vai sendo hora de que a utilicemos no día a día. Que empecemos a utilizar. Por favor,
ruídos de fondo non me gustan moito. Pero... Non me ouvides a min ou a quen ouvides?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, que hai un zumbido.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu non oio zumbido ningún.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que desconectar este, si. Paro o micro, ou paro o tempo.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Escoitas un zumbido? Entón estou eu xorda.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois eu non escoito nada.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Este non o fai.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois eu non o escoito. É aquí. Aquí soa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ouvíase un zumbido considerable.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Silvia, para atrás quedou gravado ou teño que volver?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si quedou gravado.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Proseguimos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois nada, o que dixen antes. Que avogo á ética e non é unha

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí escoitábase moito. Nese non sei.

moción onde volvo a repetir, se contemple que estea prohibido. Grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Ben. Nada. Moito que dicir, non se pode prohibir que ninguén
pertenza a ningunha directiva dunha asociación veciñal, deportiva ou cultural. O que si está prohibido
como se dixo na comisión informativa, é que un membro dunha directiva dunha asociación estea nunha
votación dunha xunta de goberno para decidir dunha subvención en particular. Iso vai na maneira de cada
un, si queira pertencer ou non. Eu persoalmente, cando fun elixido concelleiro dimitín da asociación
veciñal onde estaba. Entón, porque non consideraba que debería estar aí. Hai outra xente que non o fai,
pero terá as súas razóns. Nós non llo podemos prohibir. O que está claro, como se explicou, como dixen
antes, outra cousa, nunha votación nunha xunta de goberno para decidir unha subvención, pois esa
persoa seguramente non poderá estar nesa votación. Iso, en tal caso, poderiámosllo esixir, non sei se ás
asociacións para que non, estes membros, creo que tampouco é posible. Iso pódeno facer as asociacións
elas mesmas nos seus propios estatutos. Eu teño entendido que hai algunhas asociacións no concello, non
6
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

CONCELLO DE BARBADÁS
sei o nome nin vou a dicir agora, na que estaba eu non, fíxeno eu de “motu” propio, pero hai algunha
asociación que nos propios estatutos di que un membro da directiva, se está de concelleiro, non pode ser
elixido membro da directiva. Entón, pois iso dependerá das asociacións, e as asociacións terán que
considerar oportuno se unha persoa que teñen na directiva, pois considerarán que ten que estar ou non ten
que estar, pois porque está facendo unha política partidista ou non. Entón esa mesma asociación, nas súas
reunións ou nos seus funcionamento orgánico, pois decidirá se esa persoa terá que saír desa directiva ou
non. Nós, aínda que a intención pois eu pódolle dicir que estou de acordo, o que non podemos aprobar
dende o concello algo que non, que está prohibido. Ou sexa, nós non podemos prohibilo. Nós non
podemos prohibilo. Entón, non sei, moito máis non teño que dicir. Está claro que non deben influír as

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

ACTA DO PLENO

para iso xa nos informou a secretaria que nunha votación desas pois non podería votar esa persoa. Nada

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si. Voa tarde de novo. Eu quixera preguntar á señora Varelas, cal

é o acordo que temos que votar hoxe aquí, porque tal e como nos está plantexado hoxe isto, eu penso que
un concello, unha entidade local, non ten potestade nin capacidade lexislativa. Entón, quixera saber que é
o que imos a votar hoxe aquí, porque tal e como se nos propón, propomos ao goberno de Barbadas que

membros da corporación local do concello non poidan pertencer á directiva de ningunha asociación

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

decisións dun concelleiro ou dunha concelleira, cando están nun asunto particular dunha asociación. Pero

veciñal. Vamos a ver, en todo caso para non darlle tampouco demasiada importancia, porque entendemos
unha resposta e non traer este tipo de cousas porque avogar aquí pola ética moral, pódolle dicir que falsos
profetas de moralidade hai moitos neste mundo. Sen entrar en máis detalles. Vamos a ver, representantes
dunha asociación veciñal decídeno e elíxenos os propios veciños. Tamén son os propios veciños a través
da súa asemblea xeral quen deciden si esa persoa debe ou non continuar. Vamos a ver, a partir de aí, pois
en todo caso, que é o que cabería? Cabería en todo caso un manual de boas prácticas. E facendo un pouco
de historia, no diario de sesións do parlamento de Galicia do 12 de setembro do 2007, para recordarlles,
gobernaba o bipartito, houbo unha proposta do grupo socialista, naquel momento, que foi aprobada
precisamente polos dous grupos que gobernaban naquel entón, grupo socialista e grupo do Bloque
Nacionalista Galego. A súa voceira, a voceira do grupo socialista presentou esa proposta que era dotar aos
concelleiras e concelleiros das entidades locais, dun manual para que se puideran guiar e para que non
prexudicara de decisións que se toman de cara á cidadanía. Entón, non é por louvar a ninguén en
7
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dende o noso grupo que hai temas bastante importantes dos veciños que hoxe necesitan que se lle dea

CONCELLO DE BARBADÁS
concreto, pero naquela intervención do Parlamento de Galicia de novembro de 2007, a señora Cagide
Hervés, dicía que nos concellos máis pequenos estes e estas responsables locais, estes concelleiros e
concelleiras esfórzanse en manter un pe na súa institución local e outro no movemento asociativo,
mantendo un forte compromiso con todo o que ten que ver co desenvolvemento dos seus pobos e co
benestar dos seus veciños e veciñas. Esta é a proposta do grupo socialista no parlamento de Galicia e
poderíalle facer aquí outra volta á historia de atrás, desta sesión, na que o representante tamén do Bloque
Nacionalista, avogaba polo mesmo. É dicir, vai en cada un saber diferenciar cando ten que estar, e se ten
algunha representación dentro dalgunha asociación, sexa veciñal, sexa de deportes, federacións, porque
existen moitas representacións, e cada un onde ten que saber estar, se ten que estar dunha parte dos
tipo, xa digo profetas de falsa moralidade, sen entrar en máis debate hai moitos. Moitas grazas.

ACTA DO PLENO

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

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. A ver. Eu teño que dicir dende o goberno que efectivamente,
que podemos estar de acordo coa filosofía da moción e que entendemos e compartimos o que se puxo
agora aquí enriba da mesa, porque se isto ao final non deixa

de ser máis que unha declaración de

intencións, de vontades individuais, porque si efectivamente nos estatutos de cada asociación, se recolle
ou non esa participación aberta, e é onde realmente sexa a norma e a lei que regula o funcionamento da
asociación, entón, e a posibilidade de participar ou non nesas directivas, entón ese debe ser quen debe de
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veciños saber marcar ben esa faceta e saber marcar se é concelleiro, pois esa faceta. Entón, nós traer este

marcar o camiño, non? Entón, si, que dicir que en todo caso, entendemos que efectivamente, non debe ser
decidir ou valorar tomar este acordo. Non necesariamente só o goberno do concello. E que entendo que
efectivamente, ou poría enriba da mesa unha proposta que dende secretaría nos informasen que si o
acordo que se propón aquí na moción, con esta teórica emenda que propomos, non? Propomos os
membros da corporación do concello de Barbadás e a continuación a redacción tal e como ben, se é iso
legal ou non para poder votala.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, se propor se pode propor. Pero non poden prohibir que pertenza
a unha directiva dunha asociación veciñal. Eu xa informei á comisión informativa. A única posibilidade,
repito, que podería haber, causa de abstención, sería o interese directo, pero é unha manifestación da
participación cidadá dentro dun sistema democrático, polo tanto non existe ningún tipo de
incompatibilidade legal. Co cal, o acordo, adoptar?, home, sería, a ver, é que quero utilizar unha palabra
que non sexa agresiva, pero tampouco se trata de ilegal, sería ridículo. É dicir
8
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o goberno de Barbadás, en todo caso, debía, recollerse os membros da corporación, serían os que deberan

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non se pode prohibir
A sra. Secretaria toma a palabra: Xa, pero non sería estritamente ilegal adoptar, hai acordos que se
adoptaron sobre o establecemento dunha central nuclear nun sitio que como é unha competencia estatal,
pois pode vir ilegal. Non, aquí non se trata dunha cuestión de competencia, trátase de que isto dentro dos
principios xerais dun estado democrático non entra isto na filosofía Entón, fagan o que queiran.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede rematou a súa intervención. Señor Ramón, ten a segunda quenda
de palabra. Hai, perdoa, señora Fina. Si
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver, volvo a repetir, porque parece que cando falo non se
me escoita ou non se me quere entender. Eu sei que non hai ningún sitio onde isto se prohiba. Son
e eu avogo á ética de cada un de nós. Os acordos pódense facer acordos plenarios se están de acordo

ACTA DO PLENO

todos os membros da corporación. Non só os membros do goberno. Claro que a ninguén se lle pode

prohibir. Agora está na vontade das persoas querer demostrar, querer facer as cousas cun pouquiño de
ética e non dando falsos exemplos como algunha xente, porque eu aquí non veño a ser máis legal ca

ninguén. Simplemente veño a explicar algo, que hai veciños que non están de acordo porque hai moitos

exemplos que eu lle podería enumerar que non é o momento oportuno para dicilo aquí. Nótase cando

nunha asociación está a política por medio, pois si se nota. E nótase moitísimo. Porque nótase cando

unhas persoas convocan reunións, nótase os aforamentos que teñen e cando non. Cando un goberno fai
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consciente. Fun consciente no momento que metín a moción. Esta moción ma pediron. Tiven que metela

algo por un pobo, eu penso que a asociación de veciños, por interese deles tiñan que estar alí e non
mo pediu. Por iso me gustaría que a política saíra das asociacións veciñais, culturais e deportivas. Porque
non me parece ético. Non me parece ético. Como tampouco me parecería ético, eu sabedes todos que
teño unha inmobiliaria, se eu chegara a gobernar aquí, nunca collería obras. Nunca. Nunca. Porque non
me parece ético.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que non poderías.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero podería deixar a inmobiliaria. Non, non, non. Podería
renunciar ao meu negocio e collelo. Non é ilegal. Si. Eu podo estar gobernando e deixo a miña actividade
e podo exercer outra. Non hai nada que o prohiba.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Non.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si Silvia. Eu non podo facer dúas actividades
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Non.
9
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porque convoca tal persoa ou tal outra se falte. A ver, por iso. Eu vino cos meus ollos e houbo xente que

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Isto non é un debate entre a secretaria e
A Sra. Secretaria toma a palabra: É unha aclaración legal para todos. Non podedes negociar co
concello
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero eu non negocio
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero nunca desde este sillón
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, pero non me entendiches.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero a ver, ti renuncias á inmobiliaria pero te convertes en
contratista para coller obras.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, non me entendiches. E que aquí as cousas. Quero dicir, eu
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si estiveras no goberno.

ACTA DO PLENO

A sra. Varelas toma a palabra: Me refiro que por ética unha persoa, non podes meter ao zorro coas
galiñas. Acabas as galiñas mortas, pois isto é o mesmo. Estamos falando de ética e é ao que eu me refiro e
non quero que se mal interpreten as miñas palabras.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Van tres minutos quince segundos. Como houbo unha interrupción
engado trinta segundos máis.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Aquí se di unha cousa e xa…! Non. Entendámonos ben. Creo
que quedou ben claro para todos.
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teño unha inmobiliaria e entrar de concelleira aquí e non meter as miñas obras. A ver a quen se lle ocorre.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
quenda de intervención, pero... Eu podo estar de acordo con vostede, e de feito eu deixei unha asociación
de veciños no momento que fun concelleiro e non estaba obrigado, porque nin nos estatutos o poñía nin
nós o podemos prohibir. Agora, eu aquí, aprobar isto non podo aprobalo, porque eu non lle podo prohibir
a un compañeiro, a vostede mesmo que pertenza a unha asociación de veciños, porque se vostede polo
que parece está falando por un caso concreto. Pois nese caso concreto os veciños terán que ser os que, os
veciños que son pertencentes a unha asociación de veciños teñen dereito, e os estatutos llo recoñecen, a
presentar o que teñan que presentar para que determinada persoa dunha directiva saia desa directiva. Iso
está nos estatutos de calquera asociación e ten os mecanismos axeitados para que unha persoa coa que
non está contenta pois un determinado número de persoas, porque hai, tamén teñen eleccións nas
asociacións veciñais, igual ca aquí, pois esa persoa que deixe de pertencer á directiva, cas canles
democráticos, agora eu, non vou votar aquí un acordo para prohibirlle a un compañeiro da corporación
10
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A min xa me quedou claro e non me facía falta unha segunda

CONCELLO DE BARBADÁS
que se quere estar nunha asociación veciñal, xa que non se podo prohibir, non vou votar un acordo para
prohibirllo. É que non ten lóxica ningunha, ningunha. Aínda estando de acordo eu persoalmente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor voceiro do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Pois por rematar a nosa rolda de intervencións do grupo do
Partido Popular, a ver, isto pouco ten que dicir. Eu simplemente invitaría á señora Varelas a cando trae a
proposta que sexan propostas, a ver, que lle pidan un grupo de veciños importante. Non fiarse da
recomendación dun veciño que se cadra o único que persegue, ao mellor, é un ámbito de interese e
demais. Por así dicilo, xa llo dixen ao principio. Mantéñome no mesmo e a bo entendedor poucas
palabras fan falta e falsos profetas de moralidade hai moitos. Insisto, fala vostede de poder de
pistola no peito para ir a unha asemblea ou para ir a unha reunión. E de todas maneiras, por facer un

ACTA DO PLENO

inciso, reunións nas que se termina insultando aos veciños, pois loxicamente non son de moito agrado
para ninguén.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Podo facer un inciso? E no suposto de que hipotético de que en base
a esa ética á que apela a concelleira presentante, se adoptase este acordo, se alguén o incumpre que se
faría?

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, nada. Non se faría nada. A ver, penalizar non podes
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convocatoria, pois cada un ten o poder de convocatoria que quere e os veciños ninguén lle pon unha

penalizar se non hai unha lei que o prohiba.
acordo que os acordos vinculan á corporación, que se faría no suposto de incumprilo un concelleiro?
Porque a lei ten unha sanción sempre, entón o que non está dentro da lei non pode ser exercitado ou
reclamado coercitivamente. Entón quero dicir, quizais máis ben, tería un encaixe dentro dos rogos. Non
sei, ou dunha declaración política conxunta da corporación institucional. Unha declaración institucional,
por exemplo, un compromiso institucional. Pero, plantexado desta maneira, é que eu non vexo o acordo.
Non o vexo dende o punto de vista, … que o poden adoptar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, isto é unha opinión da señora secretaria.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. A secretaria ten opinións e emite informes. Aquí emito
informes, que é diferente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fundada. Quero dicir, que é unha opinión da secretaria pero que non dá
lugar a debate. Quero dicir que se agora empezamos a debater sobre o informe que emite a señora
11
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, pero se eu teño moi claro que é ética. Pero si se adopta un

CONCELLO DE BARBADÁS
secretaria non procede. É o que quero dicir, non procede. O señor Serafín Núñez está na súa quenda de
palabra e creo que ten algo que engadir.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si, vamos a ver. Así para ser breve. Vamos a propor unha emenda
ao acordo da moción para poder aprobalo, que sería un pouco no sentido do que falei xa na primeira
intervención. Propomos ao pleno do concello de Barbadás que ningún membro da corporación municipal,
no sentido dun compromiso individual, poida pertencer á directiva de ningunha asociación, veciñal, nin
deportiva. Nada máis.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero é exactamente o mesmo. É o mesmo porque é un compromiso
individual, polo tanto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero non se pode votar colectivamente un compromiso individual.

ACTA DO PLENO

Claro. Si é individual é individual. Si, é que é estando dando voltas.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Os veciños teñen canles para elo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, vamos a ver. Isto non é. Ramón, Ramón. Ramón e Manuel. Vou a
intervir eu. Por favor, vou a intervir eu. Evidentemente que non hai ningunha coerción ou ningún efecto
sobre alguén que incumpra esta resolución, por chamalo dalgún xeito, ou esta proposta agora mesmo.

Pero si é certo, si é certo, que si se asume a proposta que fai o señor Serafín Núñez, cada un vota

individualmente, e cada un tamén asume un compromiso individual no seu momento cando sega ou

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero pode votar a favor ou en contra quen

volve a ser concelleiro ou deixe de selo. É dicir, se eu agora pertenzo a unha asociación, estou intervindo
desta emenda que fixo o señor Serafín Núñez e son membro dunha asociación de veciños, por poñer algo,
ou dunha asociación cultural, eu debería dimitir, ou no caso
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, non falamos de membros, falamos de postos na directiva.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, estou falando de posto da directiva. En función do voto, quero dicir
que é un compromiso persoal se eu voto a favor desta proposta debería eu tal, e quen vote en contra
queda evidenciado que está en contra diso.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A votación condiciona o acordo.
A Secretaria toma a palabra: Pero vamos a ver, é que non sei se estamos de acordo en que isto é un
órgano, tendo en conta a natureza do noso concello, é un órgano de carácter executivo, non só político. E
os acordos, di a lei que son inmediatamente executivos. Entón, como se vai a adoptar algo que non se
pode executar. É dicir, algo que non cabe. Volvo a repetir, isto entra dentro do marco dunha declaración
12
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eu que non interrompín a ninguén, si agora eu voto en contra, ou a favor, se voto a favor desta proposta

CONCELLO DE BARBADÁS
institucional á cal se poden adherir equis membros da corporación do conxunto de membros se pode
facer unha declaración institucional na cal declaran que non desexan participar en asociacións veciñais,
tal. Pero un acordo como tal executivo non ten sentido porque é unha materia non competenciable. É
dicir, estamos dándolle voltas aquí, non sei. A votar a favor de que a virxe de Fátima sexa a presidenta da
corporación. Non, non estaría mal pero de momento non veu a presentarse. Entón.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non estaría mal
A Sra. Secretaria toma a palabra E cambiarlle o formato, declaración institucional, rogo? Xa, xa
sabemos que está como moción, pero, claro se pode facer unha proposta de deixalo sobre a mesa para
transformalo en declaración institucional.
Fina. A que ten que decidir que facer con esta moción é a señora Fina.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, si, unha declaración institucional. Polo menos nesa
declaración se ve a intención de cada concelleiro que está aquí e cal é o interese que pode ter neste
asunto, porque penso que é moi importante que todo o mundo, se vexa a finalidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, señora Chelo, non hai lugar a intervir. Non, non, iso non é
certo. Vostede que decide facer con esta moción? Votamos ou retíraa?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, quero facer, quero transformala

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, pódese votar en contra. Ramón as mocións pódense votar todas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, vamos a ver. A que ten que aceptar a emenda ou non é a señora

Outra cousa é que se vote o que queira. Outra cousa sería cumprir.
gusta moito isto que traio, pero...
O Sr. Alcalde toma a palabra: Brevemente señora Fina, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Visto o visto, penso que poderíamos facer unha declaración
institucional, porque así cada un vaise ver que intención ten cada un. Non vou a retirar a moción, a
moción quero que se vote, cada un que vote o que queira, e despois, xa si, a quero transformar nunha
declaración institucional si se pode facer así.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, se pode facer. Logo a declaración institucional se presentaría
para o pleno seguinte e antes do comezo da apertura da sesión, con carácter previo ao abordaxe dos
puntos da orde do día, se procedería á declaración institucional, que podería, loxicamente, a sole facer o
grupo de goberno e presentala o alcalde, aínda que a pode presentar outro grupo, evidentemente. Facer se
pode facer.
13
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Podo falar? Vamos a ver. Visto o visto, hai a xente que non lle

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A votación, si saíra aprobada
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Isto non sae aprobado.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero vamos a ver, voten o que queiran.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Claro, ti vota o que queiras.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, pero pódese votar
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero vamos a ver, eu preséntoa, ti podes, pero abstente ou vota en
contra. A ver. A ver, é que.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nós comprendemos o que vostede di. Vostede quere que, por favor,
vostede quere que se vote a moción tal como está
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero posteriormente transformala nunha declaración institucional

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Exactamente. Declaración institucional, como quero facelo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, as intervencións remataron, procedemos á votación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Ourensana vota a favor
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, O resto menos o PP
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra? Moitas grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Pero entón saíu aprobada.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Exactamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non saíu aprobada.
A Sra. Secretaria toma a palabra: O PP votou que non.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): O PP votou que non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: O grupo de goberno máis o grupo mixto votou abstención.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de Democracia Ourensana,
as abstencións de PsdG-PSOE, BNG e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo:
“Moción de Democracia Ourensana relativa a Asociacións veciñais”
6. MOCIÓN DO GRUPO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE A INFORMACIÓN NA
PÁXINA WEB DO CONCELLO ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto 6 da orde do día. Moción do grupo popular de
Barbadás sobre a información na páxina web do concello ás vítimas de violencia de xénero. Ten a palabra
14
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non.

CONCELLO DE BARBADÁS
o seu voceiro ou voceira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e a todas. Non estamos en marzo
conmemorando o Día Internacional da Muller, nin tampouco en novembro no Día Internacional da
Violencia de Xénero, pero mes tras mes seguen existindo vítimas da violencia de xénero. Facemos
referencia á vítimas deste tipo porque aínda non estando catalogadas como tales, tamén son vítimas e o
sofren os fillos, ás persoas dependentes da propia vítima, os pais …É dicir, tamén o sofren aqueles que se
atopan no núcleo familiar máis achegado á vítima. Cando falamos de violencia de xénero falamos sempre
de erradicala e de previla. Para erradicala, todos coincidiremos que o eixo principal para acadalo é a
educación ,tanto dende os centros de ensinanza, dende os valores coa propia educación que se recibe
seus colectivos como a través dos medios de comunicación que tamén teñen gran influencia e poden

ACTA DO PLENO

repercutir na erradicación da violencia. Dende a Xunta de Galicia, ofrécense unha serie de servizos e
recursos de atención ás vítimas de violencia de xénero, guía de recursos para mulleres online, servizo

gratuíto de orientación xurídica para mulleres, rede de puntos de emprego para mulleres, programa de
atención a mulleres adolescentes vítimas de violencia de xénero nas súas relación de parella e as súas

familias, programa de acompañamento psicosocial a vítimas no ámbito xurídico, unidade de atención aos
familiares das vítimas mortais por este tipo de violencia, servizo de psicólogos infantís itinerante, axudas

económicas, atención a vítimas con discapacidade intelectual, Moción do grupo popular de Barbadás
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dende as familias. Pero tampouco debemos esquecer á sociedade, tanto a través dos seus membros e dos

sobre a información na páxina web do concello ás vítimas de violencia de xénero, Moción do grupo
rede de centros de información á muller (CIM). Para desenvolver este traballo do servizos ao cidadán,
debemos dende este concello incluír, completar e mellorar a información que se ofrece dende a área de
igualdade na páxina web. As vítimas de violencia de xénero precisan dispoñer nas páxinas institucionais,
como a nosa, de información e recursos que poden ser dunha suma utilidade. Atopar de xeito rápido e
coloquialmente falando a un golpe de vista nun só click, todos os servizos e recursos dos que dispón. Non
debemos ignorar que este tipo de vítimas, lamentablemente, do que menos dispoñen é de tempo para
buscar axuda e información, porque están en moitas ocasións, extremadamente vixiadas. Do mesmo xeito
que tampouco dispoñen de liberdade de movementos para desprazarse a buscar axuda ou informarse.
Toda información á que poidan acceder dende a súa casa nunca será excesiva,. Por elo, o grupo do
Partido Popular de Barbadás, elevamos ao pleno para o seu debate e aprobación os seguintes acordos.
Primeiro, incluír na páxina web do concello, coa orientación e implicación de técnicos responsables,
15
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popular de Barbadás sobre a información na páxina web do concello ás vítimas de violencia de xénero,

CONCELLO DE BARBADÁS
información, recursos e servizos de axuda ás vítimas de violencia de xénero. Segundo, reorganizar,
completar e mellorar de forma periódica a mesma. E terceiro, que a información que se ofreza dende a
área de igualdade, na páxina web, sexa de rápido e sinxelo acceso, que o seu contido sexa claro e conciso.
Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Chelo. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non imos engadir moito máis. Dicir que todo o que sexa mellorar
a información ao cidadán, e facelo, facerlle o acceso máis sinxelo, como nós propuxemos en moitas
ocasións tamén, é importante. Por iso que, nos parece unha medida positiva.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina.
moción que hai que aprobar, porque toda a axuda que podan ter as mulleres, mulleres ou fillos, ou

ACTA DO PLENO

familiares de vítimas de violencia de xénero, todas as axudas que lle podamos dar son poucas. Se

poñendo na páxina web do concello, só que podamos axudar a unha soa muller, xa é un logro grandísimo.
Entonces, como non, non podemos non aprobala. O noso voto vano ter a favor. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Boas tardes a todas e a todos. Ben, curioso que o Partido
Popular traia esta moción aquí en Barbadás, cando a finais do mes de agosto se asinou por parte de todos

os grupos políticos no Congreso dos Deputados un pacto contra a violencia de xénero, que implicaba
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, despois de estar lendo esta moción, penso que é unha

fundamentalmente, tres aspectos: Un, introducir cambios normativos para mellorar a protección das
oficiais de violencia de xénero. Tres, mobilizar recursos públicos por valor de máis de 600 millóns de
euros. E digo que é curioso porque despois deste tempo, o seu goberno, o Partido Popular, non adoptou
nin unha soa medida das pactadas nese acordo. É máis, nin sequera o orzamentou. E digo que é curioso
tamén porque vostedes falan dos fillos e das fillas menores. É algo tan fácil como regular que os fíllos e
as fillas teñan dereito e as familias que se fan cargo deles cando as súas nais son asasinadas, teñan dereito
a unha pensión de orfandade, aínda é bastante ridículo dentro duns orzamentos do estado, a nivel
económico e iso, aínda está sen regular. Ridículo a nivel orzamentario o que pode custar, pero sería un
paso imprescindible e un paso importantísimo a nivel das vítimas. É dicir, a nivel deses fillos e desas
fillas e das familias que se van a facer cargo deles, que en realidade, o non facelo é unha triple
vitimización. Curiosa tamén unha proposta deste tipo en forma de moción, como se o problema fose de
información e de páxinas web. Pero ben, é unha proposta que desde o noso punto de vista é interesante e
16
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vítimas. Dous, facer cambios nas políticas executivas, como incluír aos fillos e fillas menores nos datos

CONCELLO DE BARBADÁS
por suposto, asumible, e ademais a imos a facer. Pero nós estamos máis ben por investir en igualdade e
por investir en recursos, e poñer os recursos en mans das mulleres e dos homes deste concello. Por iso,
por primeira vez, no concello de Barbadás, o concello de Barbadás ten unha técnica de igualdade e un
servizo de igualdade cando vostedes pretendían substituíla por unha educadora familiar quizais para
ensinar ás parellas a conciliar en casos de violencia de xénero. Por iso, tamén temos un protocolo contra a
violencia de xénero no que están a policía local, os puntos educativos, as traballadoras sociais, que
vostedes cuestionaron fundamentalmente polas formas, dende un principio. Por iso, vimos de aprobar
unha ordenanza que promova a igualdade de xénero, que vostedes trataron de ridiculizar neste mesmo
pleno. Unha ordenanza que pretende remover moitas cuestións que sustentan a violencia e as
exclusivamente educativo. É un problema de contructo sociocultural, nos que todos e todas temos que
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estar implicados, sexamos de 7 anos, de 10 anos, de 1 anos, de 40, de 50 e sobre todo cando temos cargos
políticos. Incluso as persoas maiores. Non podemos resignargos á que a violencia de xénero exista en

calquera idade, sexa a idade que sexa. Por iso temos orzamentado todo o necesario para solicitar un

centro de información á muller. Témolo orzamentado para solicitalo. Tantas veces, centro de información
á muller, tantas veces ofertado ao concello de Barbadás entre o ano 2005 e 2009, e tantas veces rexeitado

polo goberno do Partido Popular. Para que as vítimas, ademais de contar cos recursos dos servizos
sociais, cos cales xa contan, ademais de contar co CIM de Ourense, ademais de contar cos recursos da
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desigualdades. Porque isto non é un problema exclusivamente educativo, que tamén, pero non

Xunta de Galicia, se lles preste desde este concello asistencia xurídica e psicolóxica ao seu carón, no seu
e comenzáronselle a ofertar obradoiros útiles para empoderar ás mulleres, que é un dos problemas que hai
detrás da violencia de xénero. Porque nas desigualdades, o que hai, é unha situación de dominio dunha
parte sobre a outra, e as mulleres teñen que asumir a necesidade de vivir nunha sociedade igualitaria.
Asumila as mulleres e ademais transmitirlle aos homes esa necesidade. Vostedes, a isto fan unha mención
por enriba, pero realmente non profundizan. Por iso, por primeira vez neste concello en materia de
igualdade, se fixeron actividades que poden servirlles para empoderar ás mulleres en todos os ámbitos, no
económico, no social, nas familias, na rúa, no ámbito político. E ademais, se fixeron actividades como
por exemplo cursos, aínda que a vostedes lle puideran parecer irrelevante, incluso en algunha ocasión
chegaron a dicir que só ían as mulleres do BNG, a isto, o cal é mentira, a este tipo de cursos. Aínda que
lles parece irrelevante, fixemos cursos de defensa, de autodefensa porque
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, ten que proseguir
17
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concello. Por iso, por primeira vez neste concello se deixaron de ofertar cursos de maquillaxe ás mulleres

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. González toma a palabra (BNG): Porque cos casos de violacións, secuestros, asasinatos de
mulleres, non parece banal facer cursos de autodefensa mentres sexamos atacadas polo simple feito de ser
mulleres.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, no segundo turno por favor. Agradézollo. Señora Chelo Vispo,
por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Ánxela. Concelleira. Paréceme moi forte que vostede lle
bote a pelota ao Partido Popular cando realmente vostedes, nós traemos esta moción porque o concello de
Barbadás non fixo os deberes. Na páxina web, aínda aparece o terceiro plan de igualdade que esta señora,
eu non a interrompín, vale, agradézolle que non me interrompa. O terceiro plan de igualdade aparece na
que vostede lle vote a pelota sempre cando se ven os defectos bótase para fóra, para que non teñamos
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nada que dicir e vamos a botar balóns fóra. Mire, a partir do ano 2015, pola nova lei de infancia e
adolescencia, vostede fixo mención, a nova regularización inclúe dúas leis, unha deles orgánica. Si se

considera aos menores como vítimas de violencia de xénero e se lles fixo obxecto dunha protección
específica e de medidas especiais. Aparte o concello poder ter medidas, como antes dixen, a través da

Xunta que podan ser autonómicas, vale?, que podan ser autonómicas. E mire, o protocolo que vostede di
e que a tanto fai mención, é obrigatorio, non sei se o sabe? Dígalle aos veciños que non é que vostedes o
tiveran que facer, e que é obrigatorio, vale?, ter ese protocolo. Solicitado o CIM? Vostede ten, puxo na
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páxina web, aínda feito polo Partido Popular e cando eu era concelleira, vale? Entón, paréceme moi forte

súa boca que foi rexeitado polo Partido Popular. En ningún momento foi rexeitado polo Partido Popular.
Despois di que somos nós os que dicimos e deixamos no aire. En ningún momento, que quede claro o
Partido Popular rexeitou un CIM en Barbadás, senón que xa tiñamos e desviábamos ás persoas que o
necesitaban, vale? En todo momento vostede di que a policía que temos ese protocolo. Mire, dígame
vostede que non estamos carentes de policía aquí. Ou sexa que non me tome vostede o pelo que a policía
pode botar unha man cando a veces só hai un policía o fin de semana. E se ocorre algo? Contésteme a iso.
Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Lamentamos que ao final vostedes leven a moción, tanto uns
coma outros, á discusión política, un tema tan importante cando aquí o que se está falando nos acordos,
non estamos agora debatendo sobre o problema da violencia de xénero, senón, sobre uns acordos na
páxina web do concello. Polo tanto, hai unha cousa que está clara, é verdade que este goberno ten feito
18
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Demóstremo vostede, vale?, demóstremo vostede. Porque vostede di palabras, ala, aí vai, aí as deixo.

CONCELLO DE BARBADÁS
moito nese ámbito, e recoñecémolo, pero como teñen problemas noutras áreas do concello, teñen un
problema que non informan, á cidadanía non está informada das cousas que fan vostedes. Entón, polo
tanto moitas veces, eses cursos e toda esa actividade que programan non chega á poboación
completamente. Por iso, no seu momento, nós presentamos iniciativas neste sentido e está claro, calquera
que o pode ver, na páxina web falta moita información. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, volvo dicir o que dixen antes, pero engadir que a páxina
web non é solución a este problema. É obvio. Que me parece ben que se poña, pois claro que si. Que
canta máis información teña a xente mellor, pero aquí, non veña o Partido Popular pensando que o noso
dixemos aí atrás nuns plenos. Como acabar coa violencia de xénero. Creo que volo expliquei no pleno
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pasado. Agora, que non veña aquí o Partido Popular de salvadores, cando eles teñen moita tixola polo

mango xa que están gobernando no Estado, están gobernando na Xunta, e o problema non se erradicou.
Ano a ano, cada vez hai máis vítimas. Entón, señores do PP, aplíquense o conto. Deixen de falsas

moralidades. Cando a compañeira Ánxela trouxo hai dous ou tres plenos unha moción contra a violencia
de xénero, vostedes protestan, protestan, e cando as traen vostedes, é perfecto, é preciosa. Esa é a dobre
moralidade do Partido Popular. Grazas. E volvo a repetir que si á penso aprobar, obviamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten vostede tres minutos, señora Ánxela.
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problema é non ter información na páxina web. Eu penso que podemos facer moitas cousas como

A Sra. González toma a palabra (BNG): Vou acabar coa intervención antes de contestar.
recursos sobre o recoñecemento da sexualidade do corpo das mulleres, sobre o seu coidado, sobre o
seu coñecemento, sobre o que significa ser muller na sociedade, en definitiva. Precisamente este
recoñecemento son os primeiros pasos que hai que dar para poder remover ás desigualdades.
Irrelevante lles parecerá facer cursos de dramatización, de expresión oral emocional para mellorar
todo cando as mulleres son vítimas. Para mellorar a súa capacidade para expresarse. A súa capacidade
para expresar sentimentos. Para axudarse. E para deixar de ser vítimas silenciadas que é o que son
habitualmente. De feito, se non teñen estas ferramentas, tan útiles para poder achegarse e dar pasos
adiante, en busca de axuda, dificilmente poderemos, sen estas premisas combater, aínda que só sexa
en mínimos a violencia de xénero. Por outro lado, dicirlle á señora Vispo que vostede parece que se
esquece. de que eu levo neste concello moitísimos anos dende á oposición, e que o fin, a posta en
marcha dun centro de información á muller, puxémolo sobre a mesa en moitísimas ocasións estando
19
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Pareceralles irrelevante tamén ás persoas do Partido Popular aquí presentes, ter feito obradoiros e

CONCELLO DE BARBADÁS
eu na oposición. E home, non teño aquí as actas dos plenos, evidentemente, pero me gustaría que as
revisasen para que saiban o que contestaron vostedes. De todas formas, e aínda que podería parecer
unha chulería, doulles a benvida á preocupación sobre eses temas da violencia de xénero. Aínda que
pensen vostedes que non, aínda que poda resultar chulería, creo que é mérito incluso, persoal meu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Ánxela. Un último minuto, creo, ten vostede. Un
minuto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non vou entrar nese minuto de gloria que vostede di, e darllo a
vostede. Mire, as ferramentas como vostede di, xa as utilizaba o Partido Popular. E fai oito anos para
atrás, non vou falar máis para atrás, pero fai oito anos si lle digo que vaia á hemeroteca da casa de cultura
mulleres que necesitaban no seu momento o fixo o Partido Popular. Mire, todo o que dixo aí, ao mellor
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fixo algo novo, non lle vou dicir que non, porque agora mesmo non podo, e aparte que é ben para todos.

Ou sexa aí o podemos recoñecer, eh! Non soamente que iso, pero, todo o que dixo antes, a maioría xa
utilizaron esas ferramentas o Partido Popular. Soamente quero dicirlle, vale, soamente quero dicirlle que

non se poña as medallas, as medallas poñémolas todos porque é no ben dos cidadáns, vale? Iso creo que
queda bastante feo. E despois, señora Fina Varelas, mire, voulle dicir unha cousiña. Soamente isto, clases

de ética as xustas. E señor Padrón, realmente nos importa, nos fan ir, xa acabo, xa acabo, fannos ir ao
outro lado obrigatoriamente. Nós traemos esta moción porque para nós, o cen por cen, a violencia de
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e vexa os actos que si se fixeron. Mire, o de auto protección, o fixo o Partido Popular. O do teatro para

xénero, por iso a traemos. E ninguén se fixa na páxina web. Ten que se a oposición e o grupo de goberno.
minuto para o ponente da moción non é unha quenda de intervención a maiores. Simplemente é un
minuto. Por favor. Votos a favor? Unanimidade.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “Moción do
Partido Popular de Barbadás sobre información na páxina web do Concello ás vítimas de violencia
de xénero”
7. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE A PARTICIPACIÓN DA
BANDA DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL SOBRE OS DIFERENTES ACTOS
CULTURAIS DO CONCELLO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás sobre a participación da banda
20
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, remate. Recordarlle a todos e a todas que a quenda dun

CONCELLO DE BARBADÁS
da escola de música municipal sobre os diferentes actos culturais do concello. Ten a palabra, quen ten a
palabra? Ah, ti. Pois cando queira pode intervir.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde de novo a todas e a todos, especialmente aos veciños,
ao público que, dunha forma significativa nos acompañan hoxe neste salón de plenos. Caras coñecidas. A
verdade que é un auténtico orgullo que de vez en cando a cidadanía participe destes actos públicos. Paso
a intervir coa seguinte moción do grupo do Partido Popular. As bandas de música forman parte da cultura
e tradición máis significativa da nosa terra. Nelas participan maiores, cativos, mozas e mozos sen
diferenza de idade. E participan dos diferentes actos e festexos do municipio ao que pertencen. No caso
da de Barbadás, a súa meirande parte ten un vínculo moi especial coas localidades do municipio, e non
e por demanda dos veciños e veciñas desta localidade, o que o grupo do Partido Popular, presentemos ao
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pleno do mes de xaneiro deste novo ano, esta moción. Dende moitos anos, celébrase no pobo de Sobrado
do Bispo a procesión do Santo Enterro, Venres Santo, sendo esta a única no noso concello a máis
representativa e significativa. Percorre as súas rúas da parte antiga e sempre contou coa presenza da

devandita banda de música. Foi dende o ano 2016, tralo cambio de goberno cando isto mudou, deixou de
ser así, mudou o gobernar polos intereses dos cidadáns, a facelo por conviccións particulares e propias.
Botamos por terra un principio que abrangue a unha institución aconfesional para outros laica, como

debera ser a local, e no lugar de ver nesa celebración un reclamo turístico para os nosos cidadáns e unha
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debemos esquecer que é herdeira dende 1995, da desaparecida banda de Sobrado do Bispo. Curiosamente

actividade cultural, e un xeito de conservar as tradicións dun pobo, optan polo descoñecido e foráneo. Os
municipal, non poidan gozar nun día tan sinalado para eles, de aquelo ao que máis cariño lle teñen.
Estamos totalmente seguros que os membros da banda da escola de música estarían encantados de
amosar o seu bo facer e talento, ampliando ademais o seu repertorio e abrindo o seu abano musical, pois a
súa participación neste tipo de actividades é moi importante, xa que realza a actividade, marca o tempo, o
paso e incluso as paradas que participan nestas procesións. Por elo, propoñemos á consideración do pleno
os seguintes acordos: Acordo primeiro, ceder a banda da escola de música municipal para que participe
nas procesións do Venres Santo de Sobrado do Bispo, así como para o resto de actos culturais, festivos e
tradicionais, que se celebren no resto de localidades de Barbadás. E aquí, vou facer un inciso, para
destacar curiosamente algo que xa trouxeron outros compañeiros, concretamente creo que foi o
compañeiro Ramón Padrón de Compromiso, que estamos a utilizar a banda de música en diferentes actos
ao longo do ano, aparecen nos pobos. Aparecen unicamente acompañados polos seus membros e polos
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veciños e veciñas de Sobrado, non entenden, que sendo berce de músicos, e semente da actual banda

CONCELLO DE BARBADÁS
pais e nais dos rapaces, pero sen embargo a xente dos pobos, como non se está celebrando ningún tipo de
festividade nel, non acoden de xeito asiduo. O acordo segundo, é confeccionar un calendario con todas
estas celebracións nas que participa a banda, de xeito que se podan organizar o resto de actuacións da
mesma ao longo do ano. Moitas grazas a todas e a todos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Ramón Padrón está na súa quenda de
palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, boas tardes a todas e a todos que nos acompañades agora,
neste momento, antes non había ninguén. Non, pero xa vemos cando. Pero ti xa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mentres fala transcorre o tempo.
que nós, en principio, estamos de acordo co sentido da moción. Non sabemos tamén cales son os
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motivos, supoño que nos explicará a señora concelleira na súa quenda polos que a banda non pode

participar na procesión do Venres Santo en Sobrado do Vispo, porque ao final. Explicarao despois, se é
por un motivo relixioso, a banda de música de Barbadás está actuando en todo o concello por motivos

relixiosos, porque as festas dos pobos son por un santo. Aínda que agora dos santos só se acordan as
persoas maiores e as persoas relixiosas. Outra xente que non, que non é relixiosa e acode igual ás festas,

para eles son as festas, son os días da festa, pero tradicionalmente son os días do patrón. Ou sexa que, a
relixión, neste caso, para uns vívena como relixión, outros víveno como tradición. Seguramente os que

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ti xa es como de aquí porque ven a todos os plenos. Dicir, dicir

van á procesión de Sobrado, ou outro tipo de procesións, ou do San Benito, pois uns vivirano
segunda, ou sexa á segunda intervención a ver o que nos explica, a ver por que motivo non actúa a banda
neste acto. Si que temos entendido que a banda fai un acto en cada pobo, que logo despois hai que
solicitalo. Habería que saber si en Sobrado estarían dispostos a pedir un acto ou outro, porque senón
faríase unha discriminación co resto dos pobos onde só teñen unha actuación. Entón aquí, neste caso,
serían dúas actuacións. Serían polas festas e máis pola procesión do Venres Santo. Polo tanto, a ver se a
señora concelleira nos aclara esas cuestións. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Está na súa quenda de palabra, señora Fina
Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes aos presentes. É unha alegría ver a veciños aquí,
como di o compañeiro Manuel, que é unha alegría. Para min tamén é vervos. Eu quería facerlle unha
pregunta ao Partido Popular, xa que presenta esta moción. Que me digan se os alumnos e os pais dos
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relixiosamente, outros vivirano como unha tradición máis. Polo tanto, non sei, vamos a esperar á

CONCELLO DE BARBADÁS
alumnos da banda de música están de acordo en ir a tocar o venres Santo a Sobrado. Porque aquí fálanme
que están encantados. Eu ningún momento, e teño nada por escrito, de que queiran ir, porque penso que
nós non somos quen, podamos decidir por eles. Esa é unha pregunta que lles fago ao grupo do Partido
Popular. Porque para Democracia Ourensana votar, ten que telo moi claro, como sempre digo. Nada, e
preguntarlle á señora concelleira, Ánxela, cal é o motivo polo cal non se está mandando á banda de
música á procesión do Venres Santo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina. Ten a palabra, señora Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Boas tardes a todas e a todos de novo, sobre todo ao público
que veu agora. Comezarei, espero que quede clara na miña intervención cales son os motivos, as razóns,
patrimonio de todos e de todas as veciñas de Barbadás. Recoñecer que Sobrado ten unha tradición

ACTA DO PLENO

musical que non ten por exemplo Ás Lamas, non implica necesariamente que a banda que se forma desde

a escola de música de Barbadás, sexa máis de Sobrado ca das Lamas. Dende o goberno consideramos que
as distintas agrupacións da escola, incluída a formación de nenos e nenas que constitúan á banda, acudan

o mesmo número de veces aos distintos pobos e ás distintas parroquias, garantindo así a equidade e o
equilibrio de quen as pagan. Por iso hai ciclos de música como ben comentastes, como o ciclo de música
“Acá e acolá”, no que distintas agrupacións, non só a banda de música, senón distintas agrupacións, van

aos distintos pobos e parroquias coincidindo en distintas épocas do ano. E tamén ademais se envía unha

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

e os criterios que se teñen en conta para realizar isto. A escola de música municipal de Barbadás, é

agrupación para un concerto para disfrute dos veciños e veciñas, ás festas patronais. Teñen esa opción de
que a esta procesión acudía a banda de música da escola municipal de Barbadás, cando non era así. Si,
outra banda, pagada polo goberno do Partido Popular, que era unha banda de música contratada, que era a
banda de Leira de Prado, xa que os nenos e as nenas da escola de música son moi pequenos para facer
pasarrúas e menos procesións, que terían, e menos de noite, non? E iso ademais o Partido Popular sábeo
porque o sabe, porque leva, gobernou durante moitos anos e así é. Tamén dicirlle que dende o máis
profundo respecto a todo tipo de crenzas e confesións relixiosas, que a laicidade e a aconfesionalidade,
levan implícita neutralidade ante as distintas confesións relixiosas, sexan estas cristiáns, adventistas, da
ciencioloxía ou musulmanas. Pregúntome eu que lles parecería a vostedes, se agora, os nenos e as nenas
da escola municipal de música de Barbadás que se están formando, que algúns teñen 7, 8 anos, 9 anos, de
haber aquí unha comunidade musulmana, por exemplo, se quixeran celebrar a súa crenza, por exemplo,
na época do Ramadán, lle teríamos que enviar tamén a banda. Pregúntome tamén, se os pais e nais deses
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cesión durante o ano nas festas patronais. Efectivamente. Por outro lado, é curioso que vostedes digan,

CONCELLO DE BARBADÁS
nenos e nenas estarían de acordo con ir a todo tipo de actos relixiosos que se celebran neste concello nas
distintas comunidades. E isto dígoo, por supostísimo, dende o profundo respecto a todo tipo de crenzas
relixiosas que poida ter cada un. Por outra banda tamén dicirlles aos veciños e veciñas de Sobrado, que,
as asociacións veciñais teñen opción a recibir unha subvención de 3.000 euros, que poden despois investir
no que eles e no que elas queiran, co cal, eu penso que teñen posibilidades de contratación dunha banda
en caso de que o consideren así. Que o consideren así para celebrar esa festividade. Dende logo, un
reclamo turístico, o Venres Santo, a procesión do Venres Santo de Sobrado, por moito que os veciños e
veciñas de Sobrado o teñan como algo tradicional e que o levan facendo dende hai moitísimos anos, pois
un reclamo turístico en si, tal como pon o Partido Popular na moción non é. Eh! Porque a min tráenme
traen os datos suficientes ao mellor haille que dar algunha volta a outro tipo de cousas, pero un reclamo

ACTA DO PLENO

turístico non é porque ata onde eu sei, isto non é Sevilla, eh! Nada máis, eu penso que queda ben
explicado. Fundamentalmente ten que quedar claro que o feito, ten que quedar claro fundamentalmente,
que o concello non pode, non debe, implicarse en temas relixiosos, de ningún tipo, nin cristiáns, nin

musulmáns, nin adventistas, nin da ciencioloxía, nin moitísimo menos. Segundo, que na escola de

música, son nenos e nenas os que tocan e dende logo non é cuestión de levalos, primeiro non fan
pasarrúas, polo tanto tampouco fan procesións, de levalos en procesións durante a noite. Terían que ir,

como se chama, cun atril diante tocando, e practicamente, tecnicamente practicamente imposible. E nada
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aquí o retorno económico que supón para o concello esta procesión a nivel turístico e si efectivamente

máis. Eses son un pouco os criterios que utilizamos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Penso que coas aclaracións e a exposición que acaba de facer a
señora concelleira, os veciños de Sobrado van pasar un ano máis sen poder deleitarse de aquelo, como
dixen antes, do que máis lles gusta. O que si tamén me pregunto, porque estamos todos aquí a dicir
moitas cousas, pero temos a un membro na corporación, no grupo de goberno que é do pobo de Sobrado
e que si que me consta, señor Sierra, que os seus veciños lle están incidindo para que tome cartas no
asunto e como membro de goberno corresponda coas iniciativas e cos intereses dos veciños. Tamén me
gustaría saber que é o que está facendo por eles. Vamos a ver, nenos, nenas, participan nas bandas de
música en diferentes actos ao longo do estado. Por poñerlles un exemplo, di que o concello de Barbadás,
que non vai enviar, pois a ningún tipo de acto relixioso, unha serie de contestacións que non quero entrar
a valorar. Simplemente, si mo permiten, facer un claro exemplo, que lles parecería a todos os veciños e
veciñas da comunidade autónoma de Galicia, eh?, se os privamos do Ano Santo Xacobeo. Imaxínese
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Xusto no tempo. Quen interveu? Non, tócalle a Manuel. Ten tres minuto.

CONCELLO DE BARBADÁS
vostede. É algo cultural, é algo relixioso, pero claro, como está marcado claramente, ao mellor
quedámonos sen nada, unha promoción turística importante a nivel mundial. Pois mire, eu penso que é
máis importante a tradición cultural, ao mellor, do Santo Enterro en Sobrado porque ven dende moitos
anos atrás, que por exemplo o que nos queren impor, o Apalpador. Miren vostedes que tradición nos
tratan de impor! Tráennos, incúlcannos algo aquí, gastamos os cartos niso, e despois estamos privando de
certas tradicións culturais, eh!, a veciños dun pobo da localidade. Esa é a súa forma de gobernar. Moitas
grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, un inciso, está intervindo o señor Manuel, non vostede.
Grazas. Señor Ramón Padrón, correspóndelle a súa quenda de palabra.
da escola de música alí. Pero, recorden vostedes que aquí xa se debateron mocións sobre a escola de

ACTA DO PLENO

música. Sobre normativas, sobre o convenio, sobre todo. E está moi claro que hai dez actuacións, ou

sexa, teñen dez actuacións. Teñen unha actuación por pobo. Vostedes tamén teñen que dicirlle ao pobo de

Sobrado que ao mellor, se lle interesa máis a procesión do Venres Santo, que elixan, elixan esa actuación.
Elixan esa actuación. Sería o normal elixir esa actuación en detrimento das festas patronais. Porque volvo
repetir, para nós é o mesmo. Aquí a relixión non ten nada que ver. Son, ou sexa, non ten nada que ver.

Volvo repetir. Para a xente que si a vive como tal, con todos os respectos, claro que ten que ver, pero hai

moita xente que acode a eses actos por pura tradición. Non teñen ningún tipo de condicionante relixioso.

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu volvo repetir que nós estamos de acordo en que actúe a banda

Como existen cincuenta mil ou millóns de actos en todos os lados. Ou sexa, Semana Santa haina en todos
Que é certo tamén o que dixo que hai que tamén contar cos pais dos rapaces. Pero é que cos pais dos
rapaces hai que contar para todo. Porque mire, a banda de música, con todo, xa volvo repetir, tamén
estase facendo algo de demagoxia aquí. Pero vale. A banda de música, despois de normativas e
convenios, a un sitio vai en autobús, a outro sitio foi en coche. Foi en autobús a Cartelle e houbo que
levalos os pais en coche a Merca. A un magosto que era un acto dun concello. Ou sexa, explíquenme
vostedes por que van en autobús a un sitio e non van en autobús a outro. Porque non era, non era, era un
acto dun concello. Era un magosto que organizaba un concello. Foille tocar, uns membros da banda e
houbo que levar aos rapaces en coche. Sen embargo, a outro acto foron en autobús. Entón, despois de
tantas mocións aquí de convenios e normativas, ao final pasan cousas destas. Entón, aclárense, aclárense
e vamos. Nós, xa digo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, que, por o que dicía antes, ao fío diso. É
verdade, que os rapaces van ir á procesión, non é o mesmo que estar nun sitio tocando. Teñen que ir
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os lados e cincuenta mil cousas. Entón si nos dedicamos a prohibir que non vaia unha banda de música.

CONCELLO DE BARBADÁS
andando e iso pódeno decidir os profesores e todo, que non len ben as partituras porque a iluminación é a
que é e entón tamén é algo de incomodidade. Pero iso está no pobo elixir que acto prefire que lle vaia a
banda. Pero para nós é o mesmo ir a unha procesión dun Venres Santo que irlle tocar á saída dunha misa.
É exactamente o mesmo. Nada máis. Porque o que se busca
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): O que busca é público e nos guste ou non nos guste, neses actos
concéntrase moita xente. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu fixen unha pregunta aos membros do Partido Popular que non
estou no meu turno de palabra e non me interrompan.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstéñase por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A min paréceme ben que os veciños de Sobrado queiran isto. Non
son eu para xulgalos nin para dicir que non. Pero por outro lado, hai outra banda, e a outra banda é

precisamente unha banda, son nenos pequenos de 8 e 9 anos e eu pregúntome, deron o consentimento

eles por escrito de que queren ir a tocar a Sobrado un Venres Santo e de noite. Porque, ten que ver. E por
favor non me interrompan.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Gardar as formas neste pleno. Deixen intervir.
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se me contestou. Está visto que non teñen ningunhas firmas nin teñen consentimento dos pais. Por favor,

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver, eu estou respectando aos veciños e paréceme normal
outra parte, e a outra parte son menores de idade, nenos de 8, 9, 7 anos que teñen que ir de noite e eu non
teño por escrito a conformidade dos nenos nin dos pais. Dos nenos non porque son menores, pero si dos
seus pais. E eu non penso votar a favor de ningunha moción, presente quen a presente, sin a
conformidade da outra parte e aquí non a hai. Eu fíxenlle unha pregunta e non se me contestou.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Díxenlle que llo vou contestar agora.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois entón contésteme, se quere, que polo menos poda axudar a
esta xente. Porque a miña intención é si, pero, sen por escrito. A min a súa palabra non me vale. Eu
quéroo por escrito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, cada un que utilice a súa quenda de réplica e de intervención
no momento que proceda. Señora Ánxela, ten tres minutos.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu vou facer unha aclaración aquí, porque parece que o señor
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que queiran a música. E que me parece o máis normal do mundo. Pero é que tamén hai que velar pola

CONCELLO DE BARBADÁS
Ramón non se entera moito de como funciona este tema. Vamos a ver. Os que foron a Cartelle foron
Nova Fronteira, que como asociación musical e cultural pode facer o que queira e ir a onde queira. Eu
non teño ningún tipo de posibilidade nin de posicionamento do que faga Nova Fronteira como asociación
cultural que non pertence para nada á escola de música. Para nada. É dicir, é unha asociación cultural que
é totalmente independente. Que efectivamente hai un convenio con esa asociación cultural porque fai un
número de actuacións dentro deste concello, eh!, que son en todo caso polas que tería que respostar eu.
Fai un número de actuacións dentro deste concello. Segundo, as festas patronais son festas patronais, son
as festas do pobo. Non ten nada que ver cunha procesión de Venres Santo. É dicir, iso é mesturar unhas
cousas con outras e tratar de confundir á xente. As festas dos pobos son festas populares, patronais, etc,
festas patronais, pero xa sería outro tipo de debates no que non, me parece que non é o momento de

ACTA DO PLENO

entrar. Terceiro
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Terceiro. A banda de música dá concertos, non fai procesións,
vale?. Terceiro. Moito lles molesta o Apalpador, moito lles molesta o Apalpador.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non interrompan, que ninguén
A Sra. González toma a palabra (BNG): Moito lles molestan os nosos costumes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, Ánxela, para un momentiño por favor. Para un momentiño. Está
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etc, e se nos vamos á historia teriámonos que preguntar por que se transforman de festas populares a

intervindo a señora concelleira. Vostedes repliquen cando teñan que replicar. E el ten aínda un minuto de
A Sra. González toma a palabra (BNG): Mira, nas Lamas foi a banda de música o ano pasado e fixo un
concerto. Outra cousa é que a asociación de veciños das Lamas ou a comisión de festas contrate a uns
músicos para a procesión. Outra cousa é que se faga un concerto, si. O ano pasado houbo un concerto que
foi a banda de música.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo por favor. Estarase a dirixir pero está na súa intervención.
A Sra. González toma a palabra (BNG): O seguinte, vamos a ver, si é verdade que se fan moitas veces
concertos á saída das misas. Fanse concertos á saída das misas porque é cando ven xente. Pero non se fan
concertos dentro das misas. Nin se toca dentro das misas nin se canta dentro das misas. Incluso se ten
feito un concerto por parte do coro ao rematar unha misa por exemplo en Reis. O concerto de Reis ou o
concerto de Aninovo que se fixo en Barbadás, pero non teñen nada que ver co que é introducirse nunha
costume claramente relixiosa como é o Venres Santo e a procesión do Venres Santo. Nada que ver. Vale?
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uso de palabra. Por favor. Por favor. Prosiga.

CONCELLO DE BARBADÁS
Fóra parte de que evidentemente insisto en que os nenos non fan, non van facer esa procesión porque
non o poden facer. Tecnicamente é imposible.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede un minuto como última intervención.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor alcalde. Vamos a ver. Primeiro contestarlle á
compañeira de Democracia Ourensana, á señora Fina Varelas. Mire, os membros, os pais dos membros
cando son menores da escola de música, cando se meten na agrupación, incluso me parece que ano tras
ano se vai actualizando xa dan o seu consentimento para que os seus fillos poidan participar en todos os
actos que organice o concello. Non sei porque ven agora aquí de defensora de causas perdidas, dicindo,
dicindo … señor alcalde, os incisos, para non interrupción non é soamente para uns grupos, senón para
a min agora que traia un escrito aquí eu, que non lle vale a palabra deles. Sempre foron, eh!, e están

ACTA DO PLENO

contentos, estaban contentos de cando ían e están dando os seus pais aos menores do consentimento para

actuar nas actuacións, si. É así. E senón vostedes pois están facendo algo moi mal. Non pedirlle o
consentimento aos seus pais de menores, para poder participar nestes actos. Iso para empezar.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompan por favor.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): De todas maneiras, dicían que preguntarllo aos veciños si

prefiren que prime a festa principal do pobo ou a procesión. Vamos a ver, o ano pasado tampouco foi a
banda de música á festa de Sobrado. Pero sen embargo o señor alcalde vai á festa e a procesión en
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todos. Ben. Entende? Entón, para outras cousas non lle compren escritos. Como ten vergoña de pedirme

gústalle facer acto de presenza e sen embargo a banda, a banda de música non foi o ano pasado tampouco
A Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, remato señor alcalde. De todas maneiras, dá igual o que lle
preguntemos aos veciños porque xa está ben claro que o Venres Santo non lla vai a mandar. Decidan a
festa do pobo decidan o Venres Santo. Xa está dicindo que non.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, remate. Pois ben, o señor alcalde creo que de todos e
todas é sabido que é crente. Creo que de todos e todas é sabido que é crente. Polo tanto,

eu

interrompinlle a vostede señor Manuel. Creo que non. Pero eu a vostede non o interrompín. Creo que
todos os veciños deste concello é sabido, moitos veciños deste concello é sabido que este alcalde é crente.
Ademais teno a gala, teno a gala. E dígoo para todos, dígoo para todos, porque seguramente me terán
visto en moitos actos relixiosos tanto dentro do concello como fóra del. Pero iso pertence a miña
intimidade. Pertence a miña intimidade. Entón, quero invitar a todo o mundo, quero invitar a todo o
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á festa. De todas maneiras

CONCELLO DE BARBADÁS
mundo que está aquí presente, tanto aos concelleiros e concelleiras como ao público, a reflexionar sobre
as cuestións que vou plantexar eu agora, porque eu si que me fago esa reflexión, e téñoa feita moitas
veces sen ser concelleiro e sen ser alcalde. Primeiro, ten medios o bispado para sufragar esta banda ou
outra nunha procesión? Ten medios? Ten medios. Pregunto. Segunda pregunta que me fago eu. O bispado
sufraga algunha actividade cultural neste concello? A resposta é doada. Terceira cuestión que me
plantexo eu a un tempo. O concello de Barbadás pídelle axuda ao bispado de Ourense por exemplo, para
que colabore na chegada dos Reis Magos ao concello de Barbadás. Que eu saiba non. E cuarta cuestión e
última reflexión. O Concilio Vaticano II, e falo con coñecemento de causa, obriga ás parroquias, e si me
equivoco díganmo, obriga ás parroquias a ter o consello parroquial de economía no que deben participas
diñeiro que se ingresa, por esmolas por exemplo, nesa parroquia. É a última reflexión que fago. Que
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reflexionen todos. O alcalde dá por rematado, dá por rematado. Señor Manuel, permítalle que lle diga que
unicamente hai intervencións por alusións, por alusión, por alusións. E aquí eu non me aludín a nada a
vostede nin a súa intervención. Fixen reflexións pola miña conta e para todo o mundo, para que

reflexionen tamén, polo tanto o tempo rematou señor Manuel. Señor Manuel, non, rematou. Vostede tivo
un minuto e corenta e cinco segundos. Señor Manuel, señor Manuel, un minuto e corenta e cinco

segundos tivo de intervención. Sabe vostede que as mocións, as intervencións rematan coa última
intervención do alcalde.
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os veciños e veciñas, os feligreses, mellor dito neste caso, e feligresas, para decidir a onde destinan o

O sr. Fernández toma a palabra (PP): Xa vemos cal é a democracia que prima aquí neste pleno.
favor? Non, Manuel, digo Manuel, Ramón. Pois tiña que habelo dito antes que, señor Manuel, digo señor
Ramón. Unha vez que eu interveño dáse por rematada a intervención, Ramón. Vamos a ver, eu acepto a
súa intervención sempre e cando non haxa ningunha resposta adicional porque creo que o asunto está
sobradamente debatido.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Deixar claro no acordo que o pobo de Sobrado como o resto dos
pobos si queren solicitar esa actuación e non a do patrono, a das festas, porque nós no tema do obispado
xa non nos metemos. Deixar claro no acordo que
A Sr. Alcalde toma a palabra: Non hai máis debate. Acepta ou non acepta? Acepta. Votos a favor? Votos
a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular máis Grupo Mixto.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Unha
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A Sr. Alcalde toma a palabra: Non, eu fun explícito que vostedes dixen. E cinguinme á moción. Votos a

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións? Rafa.
A Sr. Alcalde toma a palabra: E en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: En contra, o resto do grupo de goberno máis Democracia Orensana.
A Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, son sete votos a favor. Non, sete.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Sete, sete.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Unha abstención. Sete Rafa, sete. Ti abstivécheste.
A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Sete a favor e sete en contra. Si, seguro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Sete a favor, sete en contra. É empate.
A Sr. Alcalde toma a palabra: No, oito en contra. Oito en contra con Fina. Si. A ver, repetimos.
A Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, oito a favor, oito en contra, perdón,

ACTA DO PLENO

A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Silvia, oito, sete, un. Somos dezaseis.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Seis do Partido Popular máis Compromiso por Barbadás, sete.
A Sra. Secretaria toma a palabra: é que estades descolocados. Vale, rexeitada.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto, a

abstención de Rafael Sierra Carril Concelleiro do PSdeG-PSOE e os votos en contra do PSdeG-PSOE e

BNG o seguinte acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás sobre a participación da banda
da escola de música municipal nos diferentes actos culturais do Municipio”
DO

GRUPO

MIXTO

PARA

SOLICITAR

A

RETIRADA

DO

ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI GALEGA DE SAÚDE DO ANO 2018
PARA RECLAMAR UN PAC DE URXENCIAS EN BARBADÁS
A Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao oitavo punto da orde do día que é a moción do Grupo Mixto
para solicitar a retirada do anteproxecto da Lei Galega de Saúde do ano 2088 para reclamar un PAC de
urxencias en Barbadás. Facemos un receso de cinco minutos, veña, que eu tamén teño que ir ao baño.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Proseguimos. moción do Grupo Mixto para solicitar a retirada do
anteproxecto de modificación a Lei Galega de Saúde do ano 2008 para reclamar un PAC de urxencias en
Barbadás. Ten a palabra o seu voceiro.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, vou a pasar a ler este, esta moción que no nome da
Plataforma SOS Sanidade Pública que asumimos dende Compromiso como nosa e tamén que afecta ao
noso concello de maneira especial. A Lei de Saúde de Galicia do ano 2018 estableceu as normas polas
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8. MOCIÓN
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A Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, xa está, oito, sete, un.

CONCELLO DE BARBADÁS
que se ten que rexer o sistema sanitario público de Galicia. Esta lei contempla unha sanidade pública
universal, gratuíta e de calidade, tal como manda o Estatuto de Autonomía de Galicia e a Constitución do
Estado Español. Agora a Xunta pretende cambiar esta lei mediante un anteproxecto que é, primeiro,
reduce a participación social na xestión e control do sistema. Cambia a composición dos órganos de
participación, e as funcións dos mesmos. Esta modificación faría imposible o control previo e a
aprobación do Plan Galego de Saúde, os contratos de servizos, os concertos co sector privado,
subvencións, memorias anuais, orzamentos, prestacións sanitarias e carteiras de servizos. Tamén modifica
a composición e funcións do consello da saúde de área, e crea un novo consello de asesor de pacientes
deixando pendente a regulación da súa composición e funcionamento, responsabilidade que traslada ás
deberán facer as entidades participantes. O anteproxecto, suprime o artigo 25, apdo, 5d que establecía que

ACTA DO PLENO

o consello de saúde debería coñecer os contratos de servizo sanitarios, concertos e subvencións na área

sanitaria. Segundo, reduce as áreas sanitarias e mantén as estruturas de xestión integrada, EOXIS. Reduce
as actuais áreas sanitarias de 11 a 7 coa intención de equiparar as mesmas ás estruturas organizativas de
xestión integrada, EOXIS, creadas para suprimir a xerencias de atención primaria que foron absorbidas

polos hospitais. Deste xeito a atención primaria quedou sometida á hospitalaria perdendo orzamento e
autonomía polo que o sistema sanitario volve ao modelo curativo, reparación do dano, en detrimento da

promoción e prevención moito máis racional e eficiente para a saúde da poboación. Terceiro, desmantela
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xerencias de área. A Consellería de Sanidade elixirá ademais quen poderá participar no mesmo, que

e recorta os recursos dos hospitais comarcais que afectan á atención hospitalaria da poboación rural
Valdeorras e o Salnés polo que os hospitais das mesmas pasarían a pertencer aos hospitais das estruturas
de xestións integradas, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Ourense e Vigo. As áreas
dos hospitais comarcais se transforman en distritos sanitarios que son estruturas territoriais de menor
rango, capacidade de xestión, orzamento e recursos. Cuarto, mantén a consolida selección dos
traballadores sanitarios por libre designación en lugar de por coñecemento, mérito e capacidade
demostrada en probas, exames e concursos. Esta decisión perpetúa a arbitrariedade, o enchufismo na
contratación do persoal sanitario en detrimento da calidade da atención, da equidade e da xustiza. Quinto,
consolida a privatización de formación, investigación e innovación do sistema sanitario público galego.
Mantén, amplía a axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde, parasitada por laboratorios,
empresas tecnolóxicas e fondos de investimento internacional. Desta maneira o SERGAS financiará e
poñerá os seus centros profesionais, equipamento e pacientes ao servizo e experimentación de
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afastada dos grandes hospitais. Preténdese eliminar as áreas sanitarias de Monforte, A Mariña, Barcos de

CONCELLO DE BARBADÁS
laboratorios, multinacionais e fondos de investimento, que farán grandes negocios cos resultados da
mesma. O SERGAS pagará a investigación e as multinacionais comercializarán os resultados. Preténdese
poñer o sistema sanitario público ao servizo do desenvolvemento empresarial en lugar de garantir a saúde
da poboación. Debemos ser conscientes de que está en xogo a sanidade pública que ata agora protexeu o
ben máis importante que temos como é a saúde. O sistema sanitario público é algo que conseguimos
entre todos e todas coa democracia, se o deixamos que o privaticen, as xeracións futuras non no lo
perdoarán. Polo tanto, traemos ao pleno os seguintes acordos. Retirada do anteproxecto da modificación
da Lei Galega de Saúde. Instar á Xunta a esa retirada. Instar á Xunta a apertura dun proceso, debate e
organización participativa. Manter e reforzar os hospitais comarcais para garantir a existencia da saúde de
a súa autonomía e capacidade resolutiva, para promover e previr a saúde da poboación. Desenvolver e

ACTA DO PLENO

potenciar a formación e investigación e innovación con recursos públicos. Potenciar a participación social
sen exclusións en todas as estruturas do sistema sanitario. Garantir a equidade de acceso ao sistema dos

mellores profesionais e traballadores en base a criterios de igualdade, mérito e capacidade. E creación de

novos PAC de urxencias alí onde sexan necesarios como é o caso da nosa contorna. Barbadás conta cun
novo centro de saúde para albergar este servizo de urxencias que acollería aos limítrofes co noso,
rondando unha poboación duns 20.000 habitantes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Rematou? Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina.
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todo a poboación en condicións de igualdade. Recuperar as xerencias de atención primaria, que recupere

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Despois xa do señor Padrón lernos todo isto, Democracia
un edificio novo, un edificio grande, o cal estaría ben. Desde logo, estou en contra de todas as
privatizacións que están facendo os gobernos. Para min, non, o que están facendo coa sanidade pública
non estou de acordo. Entón a moción esta, vouna, voulle votar a favor. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
O Sr. González toma a apalabra (PP): Boas tardes señor alcalde, señores concelleiros presentes e
público. Antes de entrar en materia gustaríanos solicitar a don Ramón si ten a ben dividir a moción,
porque entendemos que son dúas mocións separadas. Por unha banda retirada do anteproxecto que é unha
petición. E por outra a solicitude dun PAC para Barbadás que é dun tipo local.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.
O Sr. González toma a apalabra (PP): Votariámolo por separado.
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Ourensana, pois está de acordo. Penso que aquí en A Valenzá pois podería haber un PAC, porque temos

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Si, non teño problema.
O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas. Dicía que na primeira parte, pois home, é un brinde ao
sol, é unha copia máis do que fai moitas veces o BNG alá en Santiago e redactan unha serie de
manifestos, propostas, cousiñas que quedan ben, e fan demagoxia como habitualmente. Entonces
paréceme estraño que Compromiso por Barbadás, aquí en Barbadás, pois entrara nese xogo, nesta parte
que lle toca. Esas mocións redactadas así para todos pois tamén quedan ben. Fannos perder un cachiño de
tempo aquí, que en fin, que todos os males sexan eses pero que non leva a nada aquí, que aquí non
estamos no Congreso nin no Parlamento de Galicia que é onde se ten que discutir iso. Compromiso por
Barbadás non poden facelo pero o BNG e o PSOE pois si que poden facelo. Si que poden alí discutilo.
Cando vostede, don Ramón, fala como veciño dá gusto escoitalo. Vímolo hai un anaco, cando se pon do

ACTA DO PLENO

lado dos veciños e fala como falamos moitos, pensando en clave de local, e en clave, pois do que

realmente lle interesa ao Concello de Barbadás e aos seus veciños, pois iso, dá gusto. Cando en cambio,
pois nos subimos, ou nos esquecemos de que aquí estamos nun concello, con todos respectos que como

concelleiros merecemos, pero que non estamos debatendo nada como Parlamento de Galicia, non? Entón

aí unha serie de afirmacións, entrar agora no fondo, podería entrar profundísima mente, loxicamente pola
miña profesión estou capacitado, a parte é que o coñezo, xa dende o verán, e temos feito alegacións,

temos feito unha serie de cousas, podía entrar no fondo da cuestión, pero me parece ao mellor facerlle

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

Facelo aquí en Barbadás, é, pois iso, pouco máis dun brinde ao sol como moitas da mocións que tran eles.

perder un pouco o tempo ao resto dos compañeiros do concello, porque moitas das afirmacións que se
vou a entrar moito máis, pero iso si que clama ao ceo, é a primeira vez que se garantía, ou que se garante
a asistencia aos hospitais comarcais, que nalgún momento estiveron en perigo, por médicos
fundamentalmente que temos neste bendito país, e sen embargo agora quedan garantidos por lei, non.
Facía falta un acordo parlamentario para botalos. Iso é un dos puntos, desde logo máis favorables, aparte
doutros moitos que xa digo, non me parece oportuno, salvo que vostede me obrigue a entrar a facerlle
aquí unha exposición de motivos do bo e do malo deste proxecto de lei que dende logo non é perfecto,
Eu son dos que máis o critica ou criticarei, pero nos ámbitos que corresponde e non aquí. Non me parece
oportuno facerlles perder tempo con iso. Aparte de absurdo sería enfarragoso, non? Facer populismo
aquí, pois home é respectable, pero falar en nome da plataforma SOS Sanidade Pública nun concello,
pois iso, hai outros ámbitos, pois home vaia vostede ás manifestacións que hai moitas nestes días e haberá
máis, me imaxino, e está no seu dereito, non? Hai moitas cousas que mellorar, moitas cousas que
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verten aí, pois son afirmacións políticas con pouco fundamento, non? Só por poñer un exemplo, que non

CONCELLO DE BARBADÁS
mellorar nesa lei. No outro aspecto, si que estamos de acordo. No outro si e seguramente votaremos a
favor, é dicir, pedir un PAC para aquí por que non? Canto máis se pida para os veciños pois mellor.
Alégranos ademais que se felicite sobre todo vostede, sobre todo dona Fina, do novo centro de saúde, que
por fin recoñezan que non lle gusta, pero que si que está moi ben, que o acaba de dicir hai un anaquiño. E
felicitámonos todos, mais que nada porque foi unha aposta importante do Grupo Popular neste concello e
ségueo sendo, defendémolo a capa e espada. Non así outra xente. O seu, señor Fírvida, a quen vostede
puxo neste goberno, estivo a punto de esnaquizalo con aquelas propostas como fan sempre, de mala
xestión. Dicir que a ver se lle daban uns mesiños máis para buscar outro solar, para buscar non sei que,
case, case se o carga, como se cargou o de Barbadás. Deixárono caer, furgaron as narices, foron detrás
histórico. Tanto o señor Alcalde como o señor Fírvida e algún máis desta corporación, alí agachadiños

ACTA DO PLENO

detrás dos veciños, non? Señor Alcalde, señor Alcalde
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, escoito, escoito, eu estou atento.

O Sr. González toma a palabra (PP): Alégrame. Realmente cando se quere defender aos veciños hai

que poñerse ao fronte, non detrás. Ao fronte sempre, non detrás. Pedimos un PAC? Pois si. Vamos a pedir
tamén un corpo de UVIS comarcal, cando vostede o traia aquí, apoiaremos, porque non, incluso un
GRUMIR específico e amplo, aquí en Barbadás, incluso unha comisaría de policía en A Valenzá, ou un

cuartel da Garda Civil. Por que non? Sobre todo tendo en conta que os señores do goberno municipal a
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dos veciños e veciñas, alí agachadiños. Vese no periódico que o teño gardado, porque é para documento

quen vostede puxo aquí neste concello, pois seguen tendo policías locais a quenda dun solo. Seguen
servizos?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate que leva cinco minutos catorce segundos.
O Sr. González toma a palabra (PP): Acabei xa señor Alcalde. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Serafín Núñez, está na súa quenda de
palabra.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Ben. A ver, en primeiro lugar dicir que efectivamente, dende o
goberno deste concello,

pois estamos de acordo co sentido da moción, xa que efectivamente, a

Consellería de Sanidade ben de presentar este proxecto de lei que modifica a Lei 8 de 2008 do 10 de
xullo. En pleno mes de agosto, sen un diálogo previo nin na mesa sectorial nin cos colectivos sociais. Se
fai así, nun mes vacacional, cando todo o mundo está máis menos vacacionado, é cando presentamos
estes anteproxectos de lei. Esta é a maneira de gobernar que ten o Partido Popular, non?, na Xunta. Ben.
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tendo un déficit importantísimo de plantilla. As quendas están como están e todo iso. Entón, pedir

CONCELLO DE BARBADÁS
Esta modificación vai provocar máis deterioro na sanidade pública, consolida a liña dos recortes, prioriza
o criterio económico como ben dixo a moción e a plataforma, en detrimento das necesidades dos usuarios
e usuarias e afecta negativamente a calidade asistencial. A Lei Galega de Sanidade en vigor, establece
para a prestación de servizos sanitarios a delimitación de áreas. Farase tendo en conta a necesidade
sanitaria da poboación e no anteproxecto xa di, tendo en conta os recursos sanitarios existentes. Esta
modificación, evidentemente, é inaceptable, xa que non prioriza as necesidades sanitarias dos galegos
senón que será en función dos recursos que o Partido Popular decida destinar á sanidade pública, que
como é unha evidencia, non deixou de recortar dende que volveu ao goberno da Xunta. Xa que o sentido
desta reforma encamíñase na folla de ruta marcada polo PP de facer negocio coa sanidade, como
caso, os partidos do goberno deste concello, tanto BNG como PSOE. Suprímense as actuais áreas

ACTA DO PLENO

sanitarias, para crear unhas áreas maiores na súa extensión territorial tal e como recolle a moción no

punto 3. Neste anteproxecto pasarán de once a sete. En Ourense había dúas, Ourense e Barco de
Valdeorras, e coa reforma a área do Barco desaparece. O resultado é que as áreas que se integran

convértense en distritos, así na área de Ourense haberá tres distritos, Verín, Barco e Ourense. O camiño
evidentemente, ven a ser substancialmente distinto, xa que se deberan manter tódalas áreas sanitarias.

Estas sete áreas son coincidentes coas estruturas organizativas de xestión integrada que o goberno do

Partido Popular creou no 2010, cando iniciou a súa folla de ruta de desmantelamento das áreas sanitarias
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establece tamén a moción e a Plataforma. Nas que evidentemente, pois tamén están integrados, neste

existentes, e xa dende entón, a sanidade, nas áreas dos hospitais comarcais coma O Barco, Monforte,
significou a perda da capacidade organizativa e resolutiva. Coa modificación que pretende aprobar o
Partido Popular, e vou rematando, esta situación vai agravarse aínda máis, de xeito que os hospitais
comarcais e a atención primaria, pasan a ser meros apéndices dos grandes hospitais, que son os que
absorberán a maior parte dos recursos. Os mecanismos de participación social recórtanse de xeito
alarmante, quedan totalmente amordazados, tal e como recolle o punto 1 da moción. A composición,
tanto do Servizo Galego de Saúde, como dos concellos de saúde de área deixan de estar recollidas por lei
e determinaranse por decreto da Xunta. Así é a participación do Partido Popular. Incluso, suprime a
procura dunha composición paritaria dos mesmos. Remato esta primeira intervención, reseñando a
concordancia deste equipo de goberno cos acordos da moción, se voten conxuntamente ou por separado,
e manifestando, neste caso vamos votar por separado, e manifestando o noso interese na retirada deste
anteproxecto de lei, xa que con levaría a confirmar o afastamento dun modelo sanitario de calidade que
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Burela e o Salnés, quedaron seriamente comprometidas. E a perda das herdanzas nos hospitais comarcais

CONCELLO DE BARBADÁS
debería estar próximo á poboación e orientado á prevención. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Señor Manuel, ía moi ben, pero ao final fastidiouna. Non vou
aceptar xa que se separe a moción. E voulle a explicar por que. Ao principio acepteillo porque non quero
que isto sexa un debate político. Eu sabía que nos primeiros puntos non ían a estar de acordo porque
están gobernando na Xunta, pero o realmente importante é o que pedimos, un PAC para Barbadás. A
saúde é moi importante aínda que nós non teñamos capacidade resolutiva si que temos que facerlle ver
aos que nos están gobernando máis arriba, porque nos afecta directamente. Tanto a saúde como a
educación son importantísimas, polo tanto temos que dar a nosa opinión, e reclamar o que é necesario
do PAC o aprobaramos aquí por unanimidade e o resto, pois coas diferenzas políticas que aínda que

ACTA DO PLENO

vostede, como recoñeceu hai un pouco, hai cousas desta modificación que está en contra. Ben, pero ao
final, o problema que tivo vostede, é que vostede equiparou a pedir un PAC para Barbadás, con pedir a

comisaría de policía, ou a lúa ou non sei que. Entón parece que non está tan interesado ou que lle dá

exactamente igual que non haxa un PAC en Barbadás, polo tanto, nós agora, vamos a pedir que se vote a
moción completa. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina. Nada que dicir? Señor
Manuel, está na súa quenda de palabra.
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para o noso concello, que é neste caso o PAC. Pero é que vostede, por iso eu separei a moción, para que o

O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Pois é unha mágoa, porque o tema dende o
subconsciente, porque, antes de nada quixera dicirlle ao señor Sarín, que acaba de demostrar que é
claramente unha moción preparada por Santiago, para Santiago e que queda moi bonita plantexala aquí,
pero que ademais fala cun descoñecemento de causa, a parte de mentir. Menten vostedes claramente, si,
si. Menten vostedes. Ademais dígollo con todas as da lei. Lle pareza ben, lle pareza mal, dicir que non se
presentou á mesa sectorial é unha mentira como unha catedral, entre outras cousas porque eu estou na
mesa sectorial, e o día 2 de agosto, acabo de consultar a axenda, nos foi presentado o anteproxecto.
Entón, vir aquí e contar milongas aos veciños que non, que se foron, pois xa non cola, e aos demais non
nos cola. Repítollo, non lle vou a entrar no fondo, porque eu estou precisamente onde intentamos e
seguiremos intentando cambiar cousas que non estamos de acordo, por suposto que si. O Partido Popular
é unha organización e non hai pensamento único, e hai liberdade para expresalo, grazas a deus, non como
outras. Pero dito iso, non procede aquí discutilo. Estou onde se ten que discutir e cambiamos cousas e
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punto de vista dos veciños si que é defendible, e ao mellor expreseime mal. Efectivamente, traizooume o

CONCELLO DE BARBADÁS
esperamos cambiar aínda algunha máis si iso fora posible, vale? Pero dende logo non é ningunha das que
dixo vostede. Toda esa demagoxia de que se defende a sanidade privada, de que se fan unha serie de
cousas, e tal. Mire, sabe vostede por que se fai en gran medida este proxecto? Porque non hai médicos
neste país, entón é a única forma de garantir que haxa médicos de especialidades nos hospitais.
Precisamente e fundamentalmente nos dous con máis dificultades de cubrir que é o do Barco e o de
Burela. Algo o do Salnés tamén, pero o do Barco e o da mariña lucense son os que teñen problema. E
todo iso ben por aí, outra cousa é que o consigan ou que sexan as medidas axeitadas, que eu penso que
non. Pero iso é ámbito doutro sitio. Xa digo, non debemos cansar aos compañeiros con cuestións nese
campo que non nos afectan e menos a Barbadás. En canto de pedir o PAC, por deus, como vou a estar en
moitos anos, máis ca moitos de vostedes, ao mellor, traballando aquí en A Valenzá. E defenderíao, por

ACTA DO PLENO

suposto que si, o que pasa é que no escenario de falta de recursos e tal, dáme un pouco de risa

presentarme diante do xerente, que eles teñen uns criterios técnicos, a ver con que argumentos técnicos
iríamos, porque, pensou vostede nos de San Cibrao cando pide o PAC? Porque non é só para A Valenzá.

Para A Valenzá “cojonudo”. Os de San Cibrao van a vir aquí? Sobre todo os de Ponte Noalla e os de o

Polígono, e tal, que teñen o centro alí. Os de Toén, que baixan, e os de Piñor que baixan por alí, pois igual

tampouco. Pero agora, que o temos que apoiar? Vámolo apoiar, se o acepta dividido, por que non? Senón
pois teremos que absternos ou decidiremos o que facer. Vólvollo repetir señor Padrón, dá gusto escoitalo
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contra! Se eu estou aquí neste PAC hai moitos anos. Isto xa foi un PAC antigamente. Eu xa levo aquí

cando fala en nome dos veciños de condicións para os veciños. Se vostede vai enarbola de pedir un PAC
que poderían xustificar o pedilo para aquí. E no da saúde tamén. Pero antes de entrar niso, antes de facer
demagoxia con cousas que quedan moi bonitas para a televisión, eh?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando, por favor.
O Sr. González toma a palabra (PP): Acabo enseguida, logo, señor Alcalde, grazas. Por iso moi
rápido, mellor pidamos máis persoal médico para aquí. Por que non pedimos máis médicos, máis
enfermeiros para aquí, que temos a mesma poboación que ten Xinzo e temos cinco médicos e alí teñen
oito. Iso é unha discriminación grandísima, axúdenme a pedir esas cousas para aquí. Axúdenme a pedir
enfermería
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate.
O Sr. González toma a palabra (PP): Axúdenme a pedir fisioterapeuta
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel
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para aquí, a min vaime ter detrás e seguramente aos meus compañeiros tamén. E incluso con argumentos

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. González toma a palabra (PP): Todas esas medidas e terannos ao lado
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate
O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Señor Serafín.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): A ver, simplemente, vou ser moi breve. Non vou a entrar en todas
as cuestións porque traio aquí preparado un tal, pero en todo caso, porque vostede falou que se o goberno
cando entramos no 2015, intentamos boicotear, ou pedir, o que se pediu foi unha demora dun prazo de
seis meses para buscar un novo, un novo, unha nova situación do centro, e que efectivamente, non se nos
concedeu, e evidentemente houbo que facer o centro onde o Partido Popular o plantexou. Algo que dende
plantexaron, edificio de baixo e oito alturas, en zonas chairas de A Valenzá, onde eran viñas, onde eran
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terreos, pois o suficientemente acaecido para esta construción e non no alto onde se fixo. Pero iso agora,

xa está. É dicir, e nós en todo caso, non vou a entrar en máis deste tipo de cuestión. Despois de que se nós

axudamos a pechar o centro de saúde de Barbadás. En modo algún, estivemos sempre por intentar manter
un servizo en Barbadás como houbo sempre. Porque o tema aquí, o SERGAR decidira pechar
unilateralmente este servizo. E dicir, que vamos a ver, fálame de que si non hai médicos, non hai

médicos porque hai uns recortes evidentemente moi fortes por parte do Partido Popular nos orzamentos,
tamén para o 2018, onde se fai, pois efectivamente, senón hai diñeiro pois haberá menos profesionais
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logo nós sempre dixemos que non era o lugar acaecido porque o lugar acaecido foi onde vostede

enriba da mesa para facer este traballo. E esa é unha cuestión, que evidentemente, porque vostedes están
consecuencias. Esa é a política do Partido Popular, de acordo? Pódeme chamar demagogo, pódeme
chamar o que queira pero ese é o camiño que vostedes trazan nas súas políticas de recortes. E dicir que en
definitiva que estamos de acordo coa moción e que permitan que, a ver, simplemente facer unha breve
reseña, tamén neste caso, e criticarvos, neste caso ao representante de Compromiso por Barbadás, ao
oportunismo e seguidismo que fai das propostas, neste caso que fixo BNG no Parlamento. Permítanme
falar como concelleiro tamén do BNG, neste caso porque é o que son, aparte de ser do grupo de goberno,
e fixemos unhas propostas, fixéronse unhas propostas parlamentarias. Unha proposición non de lei,
determinadas preguntas parlamentarias, para levar a cabo a creación dun PAC en Barbadás xunto cos
concellos de Toén e San Cibrao, e non nos parece, non sei, nos parece un seguidismo que vostede, pois
agora traia, hoxe, este acordo, nesta moción. Dicir, que en todo caso, o que pode quedar tranquilo que
cando a nosa organización política, pois plantexe outro tipo de iniciativas, neste sentido pois o vamos a
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interesados, en que os usuarios vaian á sanidade e a paguen os que podan, e os que non que sufran as

CONCELLO DE BARBADÁS
avisar para que vostede traia aquí a moción pertinente. Dicir que en todo caso, vou ser moi breve, vou a
falar un pouquiño desta proposta do PAC
O Sr. Alcalde toma a palabra:Quédalle pouquiño tempo. Nada
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Dicir que abranguería aos tres concellos, 18.146 habitantes, e que
evidentemente non chega aos 25.000 que establece a lei de sanidade pero si que hai determinadas
cuestións que permiten e que incidirían na consecución deste PAC. Que sería por exemplo, coa isocrona
dos 30 minutos do desprazamento, se incrementa en determinadas parroquias destes concellos.
O Sr. Alcalde toma a palabra:Ten que rematar.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): E que redundaría tamén na redución, en detrimento do PAC de
O Sr. Alcalde toma a palabra:Remate

ACTA DO PLENO

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): De acordo. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra (PP):Moitas grazas. Quédalle a vostede un minuto de quenda de réplica e
quenda final. Agradézolle brevidade.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Valoracións de seguidismo ou que de extrema dereita, non vou a

entrar niso. Eu teño que traer dúas mocións por pleno, non podo traer máis. Se puidera traer cen, pois ao
mellor no primeiro pleno xa viña esta, pero son valoracións, que non vamos a entrar. Señor Manuel,

recórdolle que lle tendín a man e vostede, pois ao mellor tivo un lapsus ou o que foi, pero, equiparou o
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Ourense, con respecto á poboación, que se incluiría neste novo PAC

PAC, como pedir unha comisaría, cando unha comisaría non a necesitamos e un PAC si que é urxente.
O Sr. Alcalde toma a palabra :Ramón, digo Manuel, non interrompa. Ten o tempo contado, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vostede neste tema sabe moitísimo máis ca min, infinito, pero me
gustaría ter unha conversación con vostede e diríalle algunhas ideas do que penso eu sobre a solución en
parte, da sanidade. Nada máis. Con quen?
O Sr. Alcalde toma a palabra :Señor Ramón. Rematou?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Quen?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu por riba miña non teño a ninguén, eh! Está vostede
equivocado. Vostede pode ser, eu non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou? Non ten sentido
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vostede pode ser. Eu non.
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Polo tanto, a moción vótase enteira. Non sei, xa se me foi, xa

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, digo Ramón, isto non é unha partida de póker, nin unha partida
de naipes, nin xogar ao parchís, nin aos dados. Francamente, el está intervindo un minuto, as cervexas
deixémolas na casa, digo eu. Silvia, estamos nun debate político, estamos noutra cuestión. Non estamos a
facer bromas aquí por parte de ninguén. Por favor. Votos a favor?.
O Sr. González toma a palabra (PP): Señor Alcalde, quería, pero como non me escoita pois levanto a
man
O Sr. Alcalde toma a palabra: No, vinlle a man, pero non lle procede.
O Sr. González toma a palabra (PP): Por alusións do señor Sarín
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto.
porque o que o BNG tiña as súas opinións, son moi respectables, aquí ninguén se debe arrogar a

ACTA DO PLENO

potestade exclusiva de defender melloras, as veces os temas, ou aos concellos, ou neste caso aos veciños.
Outra cousa é incompetencia. E é o que demostrou o señor Fírvida cando se puxo a facer, en medio dun

procedemento que el sabe coma min como funciona a función pública, como funcionan os

procedementos, e case se cepilla o centro de saúde de A Valenzá. E iso repetireino as veces que faga falta,
porque cando faga falta. E é unha pena que a xunte porque a verdade, pedir un PAC para aquí, cousas

peores se teñen pedido e estamos no noso lexítimo dereito. Eu aquí non veño facer política, díxenllo un
día. Eu son cidadán, son veciño e defendo aos veciños, e defendo á xente. Non, non a facer política,
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O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Dicía que se perdía o centro de saúde

senón non falaría ao mellor como acabo de falar, e que lle quede claro.
Fírvida intervira? É que hai que ter un pouco de respecto, hai que ter un pouco de sentido común. Mire.
Vamos a ver. Creo... Vostede non está respectando a miña quenda de palabra agora mesmo. Estaba
falando e interrompeu. Iso é o primeiro que debe facer. Non sei si se deu conta dese detalle. Non sei si se
deu conta dese detalle. Pero cada un é como é e eu son como son. Vale, agora mesmo...Pero, volvo a
dicir, que agora mesmo o señor Fírvida podería haber intervido por alusións. Señor, mire, non somos
como vostede. Non somos como vostede. Vostede di que non ven aquí a facer política pero si que utiliza
cada momento para facer política. E nós si que somos respectuosos cos veciños e coas nosas opinións
tamén. Mire, señor Manuel, aquí hai diversidade de opinións entre os veciños e veciñas de todo o
concello, polo tanto uns opinarán unha cousa e outros opinarán outra cousa. Votos a favor desta moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno , Democracia Orensana e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra? Abstencións?
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Mire, que lle parecería agora a vostede que o señor

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdeG-PSOE, BNG,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e as abstencións de PP o seguinte acordo: “Moción do Grupo
Mixto para solicitar a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de saúde do ano
2008, e para reclamar un PAC de urxencias en Barbadás: 1- Retirada do anteproxecto de
modificación da lei Galega de Saúde; 2- Apertura dun proceso de debate e negociación
participativa para: -manter e reforzar os hospitais comarcais para garantir a asistencia de saúde a
toda a poboación en condicións de igualdade; -recuperar as Xerencias de Atención Primaria que
-desenvolver e potenciar a formación, investigación e innovación con recursos públicos; -potenciar
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a participación social, sen exclusións, en todas as estruturas do sistema sanitario; garantir a
equidade de acceso ao sistema dos mellores profesionais e traballadores en base a criterios de

igualdade, mérito e capacidade; creación de novos PAC de urxencias alí onde sexan necesarios
coma é o caso da nosa contorna. Barbadás conta cun novo Centro de Saúde con capacidade para

albergar este Servizo de urxencias que acollería aos límites co noso rondando unha poboación duns
vinte mil habitantes. “
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recupere a súa autonomía e capacidade resolutiva, para promover e previr a saúde da poboación;

9. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR A ILUMINACIÓN E MELLORA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos no noveno punto da orde do día, que é unha moción do Grupo
Mixto para reclamar a iluminación e mellora da seguridade no treito Finca Fierro cruce de Parada. Ten a
palabra o señor Ramón Padrón
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Traemos ao pleno municipal, unha demanda
O Sr. Alcalde toma a palabra: Empezamos de novo
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Perdón, dende Compromiso traemos ao pleno municipal unha
demanda urxente dadas as circunstancias que aquí concorren. O treito da estrada entre Finca Fierro e o
cruce de Parada, uns 400 metros aproximadamente, soporta un paso constante de vehículos que ven dado
pola numerosa poboación da parroquia de Piñor, o xeriátrico e o hospital do SERGAS. Sen esquecer que
é a arteria de comunicación de o veciño concello de Toén co de Ourense. Este elevado tráfico de coches e
camións, non esquezamos o tráfico pesado que baixa das canteiras de Toén continuamente, ten que levar
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DA SEGURIDADE NO TREITO FINCA FIERRO CRUCE DE PARADA

CONCELLO DE BARBADÁS
parello un aumento da seguridade para as persoas que realizan este treito, camiñando dende a parada de
autobús urbano, en Finca Fierro, ata o hospital e ata Parada. Apuntar aquí un dato non menos importante.
Case 100 metros deste treito corresponden á ponte que cruza por enriba da autovía da A52. Téñense dado
casos de accidentes contra as proteccións, mesmo algunha caída, así como algún episodio de lanzamento
de obxectos pola noite aos coches que circulaban pola autovía e sen que estes puideran facer nada por
evitalo xa que a ponte permanece ás escuras para eles. Nos últimos tempos téñense feito actuacións neste
sentido que reclamamos hoxe. Primeiro foron as ampliacións do viario, logo a construción das beirarrúas
e hai dous anos, este goberno acometeu a iluminación do treito entre o cruce de Parada e a rotonda de
Piñor. Nos últimos días a Deputación procedeu á tala e ao desbroce dos taludes tal e como reclamamos
porque o tramo de beirarrúas entre o cruce de Parada e Finca Fierro, construído pola Deputación
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Provincial non se dotou de tubaxe baixo terra para pasar o cabreado cando se colocaran as farolas, como

si se fixo no resto do treito. Algo inaudito e incomprensible. Non sabemos se a este goberno lle deron

algunha explicación dende o ente provincial sobre esta falla de previsión e quen é o responsable. Polo

tanto agora non queda máis remedio que abrir de novo unha zanxa, non sabemos se rompendo a beirarrúa
ou a carón desta, para soterrar o cabreado e poder así instalar as farolas, tan necesarias. Como

imprescindible é tamén dotar dun paso de peóns urxente enfronte da parada do bus urbano, no lugar máis
acaecido segundo os técnicos en seguridade. Pensamos que este goberno debe iniciar as xestións
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hai un ano neste mesmo pleno. Daquela non se procedeu á iluminación completa ata Finca Fierro, seica

necesarias coa Deputación Provincial responsable do viario, para acometer estas melloras que garantan a
goberno fixo súa sobre a execución dunha baixada para persoas a través do talud que dera saída ao
camiño Real de Parada, ou da Chouciña ou da Granxa, como lle queiramos chamar, que no seu día foi
rebatada ao pobo polo deixamento das administracións locais ou provincial co gaio da construción da
autovía e coa falsa promesa de construír unha ponte. As persoas que ían a Ourense, ou a coller o bus
urbano, foron obrigadas daquela, anos 90, a facer unha volta pola estrada de case un quilómetro. Polo
exposto anteriormente e logo do seu debate neste pleno, pedimos que se adopten os seguintes acordos:
Instar ao Grupo de Goberno municipal a que realice as xestións necesarias para dotar ao treito dende o
cruce de Parada ata a parada do autobús urbano en Finca Fierro, da iluminación correspondente seguindo
a actuación que se fixo no resto do viario ata o hospital. Así mesmo, a sinalización dun paso de peóns
preto da parada do bus urbano, na Finca Fierro, segundo os técnicos en seguridade. E segundo punto,
instar ao Grupo de Goberno a que execute o antes posible, o acceso para as persoas dende a estrada a
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seguridade de viandantes e vehículos. Hai que ter en conta tamén a reclamación que no seu día este
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través do talud no punto onde foi seccionado o camiño Real de Parada. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois Democracia Ourensana está de acordo con esta moción. O
que si, nas comisións informativas o outro día a señora Victoria Morenza explicounos que o cacho que lle
falta ao alumeado que é porque esa estrada pertence á Deputación. Entón, aquí a quen habería que
pedirlle é á Deputación que ilumine este cacho de estrada. O que non entendo é que temos o privilexio de
ter aquí á Deputada de Infraestruturas, temos o privilexio de tela aquí, nunca di nada, nunca sabe nada.
Pregúntanselle as cousas e di por escrito. Preocúpalle ben pouco o que pase no Concello de Barbadás.
Ben pouco. Ben pouco. Si estamos señor Ramón, de acordo con vostedes, porque a seguridade viaria, a
do que se ten que facer. Entón, a señora deputada que vaia escoitando. En canto ao paso de peóns, como
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non! Ou sexa, a moción, pois ten, cando a piden os veciños é porque é algo necesario. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Fina Varelas, son concelleira en Barbadás, Deputada de

Infraestruturas na Deputación. Pero mire, si fixen os deberes ,vale? E voulle contestar porque di vostede

que nunca contesto e todo por escrito. Cando vostede me preguntou algo e eu lle dixen que lle diría por
escrito? Eu sinceramente, eu creo que vostede xa , non sei si inventa ou di, pero dáme igual. Vou
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seguridade das persoas, ante todo. Sexa o tramo de quen sexa. Pero, cada un tense que facer responsable

aproveitar o tempo. Mire, fixen os deberes, como lle dicía e lle digo ao señor Padrón que a estrada para
competencia da Deputación a estrada, non como dicía a señora Victoria Morenza o outro día. Só a
estrada. O que é as beirarrúas e a iluminaria non lle corresponde á Deputación, corresponderíalle ao que é
o concello. Entón, eu propoño aquí, se a vostedes, se vostede quere, facer unha emenda a súa moción, que
nos plans provinciais do 2018 se acometa, vale?, que faga, que o grupo de goberno, que o grupo de
goberno, se comprometa neste momento, neste pleno, a que os plans provinciais do 2018 se faga esta
acometida. As beirarrúas e a iluminaria non lle corresponde á Deputación, pero si se pode facer un
convenio ou con ese plan provincial de que efectivamente se aproveiten eses 50.000 euros para acometer
esa obra. Mire, non fai falta, eu non sei o que pasou no seu momento, si o cableado non se meteu, se
deixou de meter, non teño nin idea. Iso tamén llo podo dicir, nin o sabían en Vías e Obras, o que si lle
podo dicir é que hoxe non teñen por que ir enterrados, poden ser iluminaria aérea, é dicir, non fai falta
facer zanxas. Vale? Iso dito por técnicos, eh!, non porque eu, sinceramente, mo confirmaron hoxe pola
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que lle quede claro, vale?, falei con Vías e Obras, co encargado, foi o que me trasladou que soamente é

CONCELLO DE BARBADÁS
mañá, entón o traslado a este pleno. Mire, voulle dicir máis, inste ao grupo de goberno que ese paso de
peóns se faga porque si o poden facer sen problema ningún e así mo confirmaron, vale?. Os deberes os
traio feitos, vale? Entón, que insten ao grupo de goberno, dígallo vostede, que seguramente lle van a facer
máis caso ou á señora Fina Varelas que está máis de lado do grupo de goberno, vale? vostede xa non sei
se tanto, pero para que inste ao grupo de goberno a pedilo á Deputación. E lle direi que si se vai facer ese
paso de peóns. Despois, a seguridade viaria desa ponte? Correspóndelle ao concello. Entón, como lle
dixen antes, ou sexa, non hai ningún problema en que teñen un remanente que van a poder utilizar, creo
que a partires do mes de abril ou mes de maio, non sei nin, nolo dirá a señora Interventora cando, non,
non, eu non dixen nin me interesa
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Perdoe, puxo palabras vostede na miña boca que entendo, a ver.

ACTA DO PLENO

Mire, eu tampouco lle interrompín, vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Desculpe.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Entón, a ver, pódeme pedir vostede desculpas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, pídolle desculpas

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, e á señora Fina Varelas tamén, porque creo que se adiantan a

algo que eu non dixen. Ía dicir que como non temos á señora Interventora, vale?, porque vostede, vale?
como Alcalde non lle di que ten que vir aos plenos, entón non sabemos cando se vai poder utilizar o
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu pensei que ía dicir iso.

remanente. Diránnolo por escrito, seguramente, nalgún momento. Entón, utilicen ese remanente para
todos os veciños do concello de Barbadás. Para iso pagan os seus xuros. Agora, que saiban e que lle
quede claro, e que os deberes os traio feitos, señora Fina Varelas, vale?, porque si os fago, vale? Non
invente vostede que eu lle digo “por escrito” cando eu nunca lle dixen iso, vale? en ningún momento. A
quen?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Sigo dicindo o mesmo, vale? Os deberes están feitos, o paso de
peóns poden pedilo cando queiran que se fará, e o demais é unha competencia deste concello. A estrada,
sigo dicindo que é da Deputación e se non pídano por informe por escrito e se lles dirá dende Vías e
Obras dende a Deputación. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede señora Chelo. Ten a palabra a señora Victoria
Morenza.
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facer esta acometida. Os veciños de Finca Fierro estamos de acordo que teñen que ter a luminaria como

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Victoria Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Este grupo de goberno xa pediu hai
un ano e medio un paso de peóns nesa zona. Evidentemente a competencia da Deputación Provincial.
Veu un técnico a Barbadás e definiu onde ía o paso de peóns, non vai onde di o señor Moncho.
Evidentemente un técnico da Deputación así o indicou. Dixo que ese non era o lugar idóneo. Non era o
lugar que cumpría as condicións de seguridade. Vai un pouquiño máis arriba. Esixíusenos dende a
Deputación que fose solicitado por escrito. É a Deputación a que vai executar a obra. É a Deputación a
que fixo unha revisión dunha serie de peticións, creo recordar, oito ou nove, que presentamos, xa lle digo,
hai ano e medio. Unha delas é mellorar unha zona de acceso nun viario de Piñor. Outra é colocar a bionda
que xa se colocou e que foi solicitado no viario de Parada do cruce de Parada ao pobo de Parada, a
provincial que evidentemente é da súa competencia. As beirarrúas que tanto dende o punto do cruce de

ACTA DO PLENO

San Bieito ata a Residencia xeriátrica de Cabeza de Vaca foron construídas pola Deputación.
Evidentemente as beirarrúas aquí neste tramo da estrada Ourense-519, foron executadas pola Deputación
Provincial. Non entendemos porque agora a Deputada de Infraestrutura nega a maior. Camiño da Granxa

sábeo, verdadeiramente, o concelleiro de Compromiso por Barbadás, que se investiron 66.550 euros nun
tramo para pavimentar este viario que non tiña acceso para o tráfico rodado. Quedou sen pavimentar un
cacho porque o que non vai facer este goberno é construír un camiño cara un precipicio para que se

lancen dende aí Telma e Luise. Non. Este goberno non vai facer un viario cara precipicios.
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estrada de Parada creo que se chama agora. Unha bionda que xa colocou a Deputación nun viario

Evidentemente a, non sei se a Concelleira de Infraestruturas fala co Presidente da Deputación. Nós si!
historia, fagamos historia. Esta concelleira, que é hoxe concelleira aquí en Barbadás e membro deste
goberno estivo na oposición na Deputación e xa plantexou aquela demanda histórica, aquel compromiso
histórico que todos coñecen, sobre todo o señor Moncho, supoño que coñece o compromiso de Baltar e a
señora Marga, tamén o coñece, non sei se vostedes o coñecen, o compromiso de Baltar pai, no ano 95,
creo que corría o ano 95 cando se suprimiu o paso peonil do camiño da Chouciña e quedou o precipicio
de Telma e Louise alí. O Presidente da Deputación, José Luis Baltar Pumar, comprometeuse naquel entón
ante toda a veciñanza, ante unha comisión veciñal a construír unha pasarela. Non se cumpriu
compromiso. Esta concelleira e posteriormente deputada provincial plantexou en reiteradas ocasións ao
Presidente José Luis Baltar Pumar que xa me chegou a dicir que lle resultaba aburrido que lle seguira
falando deste camiño, pero el seguiu sen cumprir os seus compromisos. Tivo que dimitir por presunta
corrupción. O seu fillo volveu a retomar o asunto, volveu a ser receptivo á petición deste goberno e en
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Este goberno fala co Presidente da Deputación. En tres ocasións lle plantexamos, facendo incluso

CONCELLO DE BARBADÁS
varias ocasións mostrou o seu interese por este proxecto. Mostrou interese por a posibilidade de construír
ou un paso peonil, a última posibilidade da que falamos é que pediu encarecidamente que este goberno
llo fixera chegar, foi unha memoria valorada, unha especie de memoria somera, simplemente, na que se
establecía a situación dunha rampla de acceso ao precipicio de Telma e Louise, e entón isto sería unha
rampla de metal, creo que era, non? Era unha rampla metálica, entón, despois si que xa poderíamos unir o
camiño da Chouciña con esa rampla. En todo momento dixo o Presidente da Deputación, non sei se a
Deputada de Infraestruturas, membro do goberno da Deputación, fala co seu Presidente. E si se dixo que
isto que o faría a Deputación. Sería un compromiso que asumiría a Deputación. Non o goberno, o
goberno asumiría o viario que si é de titularidade municipal. E isto xa nolo pediu o Presidente da
decembro. Respecto da iluminación, da iluminación da estrada de Toén, tamén o propio Presidente nos

ACTA DO PLENO

dixo que, evidentemente, que era competencia da Deputación instalar a iluminación aí. O mantemento é
do Concello de Barbadás. É como en todos os viarios. A instalación da iluminación é do dono, do

propietario do viario. E así llo fixemos chegar no seu día, pero evidentemente as promesas baldías non
chegaron e tivo, o Concello de Barbadás, asumir a iluminación da estrada Ourense-519 e investir 32.660

euros. Non temos ningún inconveniente seguir investindo en iluminación pública e en seguridade viaria,
pero teña en conta vostede
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
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Deputación, creo recordar que en novembro e foi enviado dende o Concello de Barbadás o 13 de

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Que todo isto é competencia, porque senón ou moi
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria, na segunda intervención pode proseguir. Grazas. Señor
Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Para non entrar en debates estériles dicir que quedou claro a
moción, quedou claro as deficiencias que ten ese tramo, e o acordo está clarísimo, instar ao grupo de
goberno a que realice as xestións necesarias, sexa coa Deputación ou el mesmo nas súas competencias
para subsanar as deficiencias que presenta este tramo. É certo que a solución que queda, o camiño como
vostede lle chama de Telma e Louise, é facer esa rampla metálica polo talud, xa que non hai outra
solución para que a xente poda baixar ao autobús e subir ao autobús como fixo toda a vida ata que lle
cortaron o camiño. Está claro que hoxe unha pasarela xa por arriba da estrada ou unha ponte xa non vai a
ser posible. Polo tanto o que ten que garantir este goberno e a súa responsabilidade, fágao o propio
goberno ou fágao a Deputación é darlle saída a ese camiño para que non siga sendo o camiño de Telma e
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equivocado está o seu presidente ou algo falla aquí.

CONCELLO DE BARBADÁS
Louise. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Pero pode dicilo na segunda quenda
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A emenda non ten obxecto porque é instamos ao goberno
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sabe vostede cal é a emenda?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB) A emenda dixo que
O Sr. Alcalde toma a palabra: No, non, a emenda que vai presentar a señora concelleira
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB) Ah, vale, vale.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Como fun tan rápido esquecinme. Non me deu tempo a dicir
a emenda, entón é para que o teña en conta. Entón é para facer unha emenda de substitución á moción de
instar ao grupo de goberno, instar á Deputación ás tres medidas, unha delas “instar á Deputación a

ACTA DO PLENO

habilitar un paso de peóns”, non, porque isto xa está feito. Penso que se podería incluso suprimir porque
xa está solicitado formalmente, xa viñeron os técnicos a supervisar e a revisar a situación deste paso de

peóns, e entón sería “instar á Deputación á instalación de iluminación e instar á Deputación á construción
da rampla peonil á que se comprometeu o mesmo Presidente da Deputación”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede despois diga si acepta ou non as emendas. Señora Fina?

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Que dicir? Que a min dáme igual a emenda, ou a solicitude, o

rogo, se faga o goberno de Barbadás que a Deputación, porque si se fai o goberno de Barbadás o goberno
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Compromiso por Barbadás e substituír tanto no punto número 1 como no punto número 2, en vez de

de Barbadás vaillo trasladar á Deputación, porque a competencia é da Deputación. Iso de primeiro. E vou
por todas quede ben clariño e sobre todo na banda de atrás, que Democracia Ourensana é libre. Pode
votar a quen quere, como quere e só atende ao ben dos veciños. Estou farta, señora Chelo, das súas
insinuacións e dalgunha persoa máis, que se apoio ou deixo de apoiar a este goberno. Mire, colla tódolos
plenos e mire cantas veces apoiei ao PP nas súas mocións. Eu penso que moitas veces apoieinos. Por
que? Porque as considerei boas para os veciños. Como moitas veces vou a apoiar ao goberno porque o
considero bo para os veciños. Por tanto, aquí faltan respecto. Eu vou a empezar cando fale outra persoa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa baixou a voz ao señor
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): No, pero que á señora que me estou dirixindo non está prestando
caso e parece que estou falando coas paredes. E é de moi mala educación estarse dirixindo a alguén que
está falando cun compañeiro do lado. Entón, un pouquiño máis de educación, prestar educación a quen
fala porque estou fartísima de insinuacións e especulacións. Vouvos a dicir, que son libre de votar, só me
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a dicir unha cousa, xa non sei cantas veces o dixen neste pleno, pero vouno repetir. Para que dunha vez

CONCELLO DE BARBADÁS
debo aos meus votantes, aos meus veciños, ata me debo aos seus votantes. Enténdeo ben claro? Entón,
déixense de rodas de repostos. Déixense de insinuancións baratas e de palabras baldías e tontas. E dito
isto, o que vos dixen antes. Estou de acordo en que as cousas se arranxen. A min dáme igual quen as
arranxe, pero está claro que a Deputación vai facer moi pouco polo Concello de Barbadás. E sabedes por
que vai facer moi pouco? Porque a señora Chelo Vispo non fala na Deputación. É muda. É muda. Eu, é
que teño moi pouco tempo para ir, pero un día penso ir, asistir, e a ver se a oio falar. A ver se a oio abrir a
boca e defender Barbadás. Porque mire, eu teño compañeiros alí e pódolle preguntar que non a ouviron
nin dicir amén. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a voceira do Partido Popular.

falo porque

ACTA DO PLENO

eu na Deputación non falo porque non quero. Eu si que son libre de poder falar ou non falar, pero non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor, non interrompa, agradézolle que non interrompa.

A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu a respectei e a estaba escoitando. Me estaba falando o meu
compañeiro pero a estaba escoitando perfectamente. Mire, non me fale de ética vostede, nin de, porque
vostede vota soa. Xa ve a congruencia que ten vostede coa compañeira porque nin ven aos plenos. Si eu
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor, non interrompa.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ou o que fai o Presidente da Deputación, que vai a Esgos
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A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Soamente lle vou dicir que teño máis educación que vostede. Mire, e

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor. Por favor. Por favor. Non, é que lle teño que retirar a
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu a deixo, non teño problema.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é o regulamento como funciona, señora Chelo, senón convértese
isto nun guirigai. Dígoo por todos, hasta eu.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Non vou a entrar en alusións desta señora porque non merece a pena.
Ela mesma defrauda aos seus votantes. Xa o demostrou. Vostede non pode falar de ética neste concello
cando vostede realmente dixo por activa e pasiva, que se presentou ás eleccións para que lle arranxaran o
camiño da súa casa. E voullo repetir por activa e pasiva.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. Chelo, Chelo, agora si que é unha alusión persoal. Eu creo
que debería retirar
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non. Eu tiven que escoitar tamén fai un momento que son muda. A
ver. Estou na miña quenda de palabra.
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palabra. Non, por favor. Prosiga.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor, agora está na súa quenda de palabra.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu tamén teño que escoitar da súa boca
O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois si que ten unha quenda de réplica vostede por alusións, está
claro.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Oia, oia! Acaba de ver o que acaba de dicir?
O Sr. Alcalde toma a palabra: non oín nada. A verdade que non oín.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Acábame de chamar preferentista! Que quede moi claro! Iso non, iso
non llo consinto a ninguén, eh! Home por favor. Vale
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Retire o do camiño que estou ata aquí.

Está en acta. O de preferentista non, perdoe.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Ou se amaina isto ou levanto a sesión por cinco minutos.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu como vostede queira. Eu non teño ningún problema.

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Non, non, o do camiño está en acta e eu non teño porque retiralo.

O sr. Alcalde toma a palabra: Eu non quero expulsar a ninguén. Quero ser absolutamente demócrata. E
dixen a ninguén, non puxen nome.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Creo que estou na miña quenda de palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Nin retirarlle o uso da palabra a ninguén, por favor. Sosegamos os
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Retire vostede o do camiño e vostede retire o de preferentista.

nervios e proseguimos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga coa súa intervención. Vostede solicita algo da señora
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Non o vou retirar. Síntoo. Non o vou retirar porque está en acta. O
que si quero que retire é o que acaba de dicir, porque en primeiro lugar, se non vai nos vamos a ver
noutro lado, vale? Está en acta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. Señora Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu quero falar por alusións.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, despois cando remate ela, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Cando fale por alusións contéstolle
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Tamén lle vou dicir que por alusións a ver o que di. Vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: O que non se vai converter isto é nunha quenda de réplica contra réplica
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A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu estou sosegada. Eu estou sosegada.

CONCELLO DE BARBADÁS
continuado.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): A ver, é que o que non podemos entrar é en, vimos a defender unha
moción. Punto. Xa está.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai unha quenda de réplica, hai unha quenda de alusións, punto.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Eu non vou a entrar nese tema. Vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Levaba un minuto. Proseguimos señora Fina
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Vale. Perdón. Eu non son Fina.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non dixen Fina, dixen Fina? Por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra(PP): Vale. Vamos a ver. Que quede claro. Vou cinguirme soamente á
nos confirmaron, señora Victoria, eu lle dixen antes, confirmei co departamento de Vías e Obras, que

ACTA DO PLENO

soamente a estrada pertence, é competencia da Deputación. O que é as beirarrúas que no seu momento,
que vostede di que eu neguei que se fixeran as beirarrúas. Eu non o neguei. Eu non. o acaba de dicir

vostede. A ver, que isto está gravado, vale? Eu en ningún momento neguei que se fixeran as beirarrúas no
seu momento. O que si lle digo, que hoxe non é competencia da Deputación. O que se fixera

anteriormente, igual foi un convenio do señor Freire coa Deputación, e eu non o podo confirmar. Nin mo
puideron confirmar hoxe á mañá. Entón, que quede ben claro, que non podemos instar á Deputación

porque non é competencia da Deputación a luminaria nin ás beirarrúas. Entón, se vostedes, confírmeno
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moción. O que si quero que quede claro que hoxe á mañá falei co departamento de Vías e Obras, onde

coa Deputación, con Vías e Obras, fagan un informe. O que vostede fale co señor Presidente da
Obras. Eu a vostede non lle podo dicir nada de que vostede minta ou de que o Presidente minta, porque
eu non estiven nesa conversación. Vale? Non vou a entrar noutro xogo. Que si xa vimos no periódico
noutro momento cando tiveron unha reunión con el. Vou deixalo aí, vale? para non dicir nada máis.
Entón, o o que si, fixen os deberes hoxe á mañá e sigo dicindo o mesmo. Entón, non podemos instar á
Deputación cando non é a súa competencia. Nada máis. E o que si pido, respecto ás persoas neste, vale?,
neste, eu, vamos a ver, Fina, logo falaremos á saída. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Espere. Que remate ela e case mellor cando remate a moción.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A min dáme igual.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que é mellor, porque senón, igual non rematamos a moción. Señora,
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Deputación? Eu non estaba presente, eu teño que crer o que me din hoxe no departamento de Vías e

CONCELLO DE BARBADÁS
señora Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas señor Alcalde. Sobre o tema das beirarrúas, como lle
dixen antes, entre o cruce de San Bieito e a residencia xeriátrica de Cabeza de Vaca, fixéronse en varias e
diferentes etapas. Evidentemente, hai unha parte das beirarrúas antigas de Piñor, que se fixeron nunha
etapa, outras fixéronse no ano 2008-2009, non lembro, miro para o meu compañeiro Xosé Carlos porque
non me acordo ben. Levamos un seguimento desas beirarrúas. Miriam tamén seguro que o sabe que foi
sobre esas fechas. Fixéronse en diferentes momentos. E o tramo entre o cruce de Parada e a residencia
xeriátrica de Cabeza de Vaca, fixéronse tempos a. Entón non se poden facer comparativas. Evidentemente
as competencias que eu saiba non cambiaron nos últimos anos. As competencias seguen sendo da
ese muro de contención, tíñao que haber construído eles. E foi este concello o que o ensanchou e ao
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converter un viario que non tiña tráfico rodado, nun viario de acceso de vehículos e fíxose un muro de

contención. Incluíu á obra. E os propios técnicos da Deputación dixéronnos, ah o muro xa o fixo o
Concello de Barbadás, xa non o asumimos, pero a bionda vámola asumir. Entón, como van non asumir

beirarrúas e asumen unha bionda que colocaron hai dous meses no pobo de Parada. E que eu non sei, aquí
hai algunha información discordante. Non pasa nada. Todo isto pódese aclarar, pero quero que teña en
conta que esta concelleira está facendo un seguimento sobre os temas e a maioría dos temas son de

competencia da Deputación. Porque hai un problema cun acceso a un camiño como lle dixen antes e non
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Deputación no momento que a Deputación, falando incluso do camiño da Granxa, nos chegou a dicir que

podemos actuar de ningunha das maneiras nin podemos facer ningún anteproxecto nin nada porque é a
competente e é unha cuestión de beirarrúa, non é unha cuestión dun paso peonil nin nada. É unha
beirarrúa e dixéronnos, no, non podedes facer nada por agora. E ao señor Ramón Padrón dicirlle que nós
neste tema non estivemos parados, durante o tempo que levamos no goberno, e xa pedimos varios
anteproxectos, varias ideas, estivemos falando con varias empresas para ter, con varias enxeñerías para
saber que se podía facer. Esta última da rampla de acceso ao camiño da Chouciña, rampla metálica é a
máis idónea. Pero anteriormente estivemos mirando incluso unhas escaleiras de madeira. Estivemos
mirando outras opcións. Entón este concello, este goberno si está facendo o traballo que lle corresponde
pero sempre tendo en conta que a competencia é da Deputación Provincial. É a propia Deputación a que
nos está freando porque é competencia da Deputación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Antes da votación se quere por alusións. Hai, perdón, ten
vostede, si, ten razón, ten vostede un minuto. Si, desculpe. Ten que dicir si acepta a emenda vostede.
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Deputación a competente. E estamos á espera de que nos responda porque non podemos nada. É

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non, non vamos a aceptar a emenda porque é como ben quedou
agora mesmo explicado, é o grupo de goberno municipal o que ten que realizar estas xestións necesarias e
seguilas realizando. Porque si esperamos a que a Deputación se mova, leva vinte e tantos anos sen
moverse. Entón, eu non vou a vir aquí a instar á Deputación. Insto ao goberno municipal a que realice
estas xestións e como se viu aquí no debate, ao parecer non está ben claro cales son as competencias da
Deputación en cales non. Porque uns din unha cousa e outros din outra, e como ben dixo Fina, está aquí
unha responsable que nos falou exactamente de varias, de varios aspectos deste tema. Polo tanto o acordo
é moi fácil. Instar a que realice as xestións necesarias, sexan da súa competencia ou non. E por outra
banda, alí, o camiño está clarísimo que a única solución que ten é unha rampla metálica, non hai outro
metálica. Iso de facer unha rampla de madeira para que nos pudra dentro de dez anos. Iso xa cae de
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caixón. Como sexa o deseño ou deixe de ser? Ou algo de desmonte que haxa que facer? Pois iso xa son
cuestións técnicas. Pero está claro que ten que ser unha rampla metálica ou de formigón. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, non aceptou as emendas.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor? Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, máis Grupo Mixto a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
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tipo de solución e poden vir cincuenta millóns de ideas porque non queda outra que unha rampla

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Ourensana máis, aclárense. Ou sexa, o Grupo de
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra non hai votos, en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Abstencións?
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra? Non hai.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. O Partido Popular e o Grupo Mixto votaron a favor. E
Democracia Ourensana e o Grupo de Goberno se abstiveron. Vale. Queda aceptada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si. Rematado
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! Si perdón. Un minuto.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vou aclarar un tema. Pedir desculpas porque non me doe en
prenda pedir desculpas se a señora concelleira a molestei, pois descúlpeme. Pero vou aclarar un tema que
O Sr. Alcalde toma a palabra: Brevemente, pídolle por favor.
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Goberno máis Democracia Ourensana.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, pero vou aclarar un tema a ver si se me entende dunha vez e
non se cambian as miñas palabras. Eu non me presentei en Barbadás, a concelleira, por un tema dun
camiño. Mire, eu teño diñeiro para arranxar ese camiño varias veces, non unha nin dúas. Presenteime
polas inxustizas que estaba facendo o goberno do Partido Popular, polas inxustizas. Préstenme atención
porque o estou explicando para que vostede non volva a meter a pata e quede mal. Entón, présteme
atención. Presenteime polas inxustizas que estaba facendo o goberno popular. Dixen, se unha persoa que
ten coñecementos, unha persoa que sabe o que fai, lle están facendo esta “putada”, que fará a un
paisaniño que non sabe moverse. Si, porque o goberno popular, se ti lle votas, tes todo. Si ti non
comulgas, non tes nada. Un dos motivos. Entre eses, moitos máis. Presenteime para defender aos veciños
Partido Popular, gobernando aquí en Barbadás. Grazas. Quedou entendido? Para que non haxa máis
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dúbidas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do Partido Popular e Grupo

Mixto e as abstencións de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana o seguinte acordo: “Moción do
Grupo Mixto para reclamar a iluminación e mellora da seguridade no treito Finca Fierro-Cruce de

Parada: 1- Instar ao grupo de goberno municipal a que realice as xestións necesarias para dotar ao
treito dende o cruce de Parada ata a parada do autobús urbano en Finca Fierro da iluminación
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de Barbadás contra as persoas que gobernan e están gobernando mal, como era no seu día o Grupo

correspondente seguindo a actuación que se fixo no resto de viario ata o Hospital. Así mesmo, a
en seguridade. 2- Instar ao grupo de goberno a que execute o antes posible o acceso para as persoas
dende a estrada a través do talud no punto onde foi seleccionado o Camiño Real de Parada”
10- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a, bueno

dación de contas, teñen vostedes toda 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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sinalización dun paso de peóns preto da parada do bus urbano na Finca Fierro segundo os técnicos

CONCELLO DE BARBADÁS
11-ROGOS E PREGUNTAS
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a Rogos e Preguntas. Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu simplemente quero facer tres apuntes, un par de preguntas e un
rogo. Cando se vai a poñer o letreiro na saída da autovía cara o noso concello? Porque si estamos
decididos a acometer unha inversión en turismo porque pensamos que debemos investir en turismo, como
é posible que ese letreiro leve, non sei, polo menos tres anos só a estrutura metálica? Nun sitio que é a
saída dunha autovía, que veñen unha cantidade de coches impresionante, e o primeiro que se atopan é co
noso concello. Polo tanto si queremos defender tanto o turismo non se entende que ese letreiro leve tanto
nin nada. Estamos falando da saída da autovía. E logo, como é posible, como é posible que a quince de
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xaneiro, e mire eu non chamei a La Región, eu non chamei a La Región, pero mire o que lle saíu o trece

de xaneiro en La Región. Padres do Ruxidoiro urxen que se mellore o menú escolar. Ou sexa, o quince de
xaneiro despois de traer nós unha moción, o catro de decembro, creo que é, aínda non estea solucionado

este problema. E di a directora do Ruxidoiro, para nós o ideal é o que reivindicamos é contar cunha
cociña propia, onde poidamos elaborar os nosos menús.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, é un rogo. Non é unha noticias.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A pregunta é como é posible que a día de hoxe non estea? E o
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tempo sen colocar. Simplemente hai uns ferros nada máis. Non estamos falando da subida a Santa Uxía,

señor Ramón Padrón non chamou ao periódico La Región para que sacara esta información. Que como é
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, voulle contestar agora mesmo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E terceiro, o último rogo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se quere contéstolle agora mesmo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): No, xa sei o que me vai contestar
O Sr. Alcalde toma a palabra: O que lle vou contestar é que na Consellería de Educación aínda non
teñen a auditoría.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): De acordo. De acordo. Ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Comentámolo aínda coa xefa territorial antes de onte.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu dígolle que loiten e que a veces hai que deixarse de política de
escaparate e que loiten por estas cousas pero loitando de verdade. Eh! Porque hai que aburrir aos de
arriba para que fagan as cousas.
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posible que a día quince de xaneiro o tema do comedor non estea solucionado, do CEIP O Ruxidoiro.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero señor, un momentiño, perdoe un momentiño
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Perdón, perdón. Agora estou intervindo eu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, despois respóndolle eu. Si, ten razón, perdoe.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E logo, un rogo. Cando fagan, cando haxa unha inauguración,
quero dicir, é que, traten de, sobre todo dunha obra, dunha obra na que se buscou o benestar dos veciños e
poñer unha zona bonita, pois coiden os detalles. Eh! Porque veu un Vicepresidente da Xunta. Que tamén,
vir un Vicepresidente da Xunta a inaugurar unha obra de 40.000 euros que creo que foi o que deu a
Xunta. O normal sería que viñera a un centro de día.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, falamos de rogos e preguntas non de apreciacións
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Pero é o tempo que teño para dicir isto.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, ten o mesmo tempo de os demais.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Pero miren vostedes, eu non sei se foi cousa do periodista pero o
poste da luz alí detrás, a caseta da telefónica sen pintar, o poste do teléfono cos cables todos por riba e

unha farola que estaba caendo. Eu non sei si se fixaron iso? Entón, coiden eses detalles, porque, aparte á
obra, o que se trataba era de dignificar e de humanizar ese entorno. Entón, a ver, non sei o que pensar
disto. Eu falo polos veciños, nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, vostede no fala neste caso polos veciños. Pero...
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subxectivas.

O sr. Padrón toma a palabra: Calquera veciño que estivera alí ía facer ese comentario.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non é barata. Non é barata.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, voulle dicir unha cousiña. Nós non inauguramos esa obra. Chamou
a Consellería, ou perdón, a Delegada Provincial
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): De acordo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Para que o Vicepresidente viñera a facer unha visita. Primeira cuestión.
Polo tanto de inauguración nada. Non era inauguración. Non era inauguración. E segunda cuestión,
vostede está facendo xuízos de valor sen coñecer polo miúdo nada do que está falando. Neste caso
concreto falo das conversas miñas persoalmente, miñas coa Delegada, coa Xefa Territorial de Educación.
Ou sexa, vostede non pode dicir nin prexulgar que non se está insistindo. Porque si quere, ensínolle as
chamadas telefónicas e os whatsapps, que non os borro. Non os borro. Entón, facer xuízos de valor
baratos, non! Non! Iso é o que vostede opina. Non, pero vostede previamente a todo isto, vostede
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, demagoxia barata xa chegou ben por hoxe.

CONCELLO DE BARBADÁS
previamente a todo isto dixo que había que insistir e aburrir. E vostede non sabe. Agora estou eu na miña
quenda de palabra. E vostede non sabe. E vostede non sabe as xestións que fixen eu nin as que fixo a
señora concelleira. Polo tanto, pois estoullas contando. Eu non lle vou dicir fixen vinte chamadas nin
mandeille cincuenta whatsapps, pero vostede previamente adorna e decora con xuízos de valor falsos. Xa
llo digo, falsos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Tamén adornaron alí dicindo que eu chamara a La Región para
dicirlle o do comedor. Tamén adornaron iso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei, non sei, pero dígallo a quen llo ten que dicir, a quen lle
corresponda. Como lle dixen antes, non houbo ningunha inauguración. E vostede sabe que eses días
alertas. Polo tanto vostede non sabe a que se debe que a farola tivera o caperuzón solto. Vale! O outro
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non. Do outro é de Fenosa e vaise pintar, xa llo dixen naquel momento pero vostede escoita o que lle

parece, cando quere. Señora Fina. Naquel momento cando lle fixo ese comentario ao Vicepresidente da

Xunta, que quedou, francamente quedou un pouquiño vostede en evidencia. Como lle contestou o

Vicepresidente da Xunta, díxolle, viñemos a ver o parque. Iso foi o que lle dixo. Creo que o dixo bastante
clariño el solo. Correspóndelle a vostede señora Fina. Nada? Moitas grazas. Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Nada, nós soamente vamos pedir copias das facturas, que non sei se
aquí os demais, ou sexa, os demais grupos da oposición ven os decretos. Alarma, lume museo, alarma,
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previos, inmediatamente antes da inauguración, da visita do Vicepresidente, houbo treboada, e houbo

lume museo, nos imos case a 6.000 euros despois do que gastamos. Cambio leds en distintos puntos,
versión” 4.980. Parte de copias das facturas, se alguén nos pode explicar a que se refire xa non as
pedimos. Ou sexa, eu se alguén quere pararme, tal
A Sra. González toma a palabra (BNG): Podo explicar logo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver un pouquiño para non pararnos a todos. Dime. No, dime,
dime.
A Sra. González toma a palabra (BNG): A túa mellor versión, é un programa que se fixo no instituto,
no instituto para os nenos e nenas de Barbadás, no que se traballaban en distintos cursos unha serie de
aspectos relacionados coas habilidades sociais, coa resolución de conflitos, coa prevención da violencia
de xénero cos nenos e coas nenas, cos adolescentes. Fíxose creo que foi en terceiro da ESO en 4º e en 1ª
de bacharelato.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Volve repetilo, que non estaba
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1.052. Acabo pronto, que me faltan soamente unhas, hoxe, vai ser. Proxecto formativo “A túa mellor

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. González toma a palabra (BNG): Que “A túa mellor versión”, que é un proxecto qu se fixo cos
nenos e nenas do instituto Ferro Couselo que é onde acoden os nenos a maioría, maioritariamente os
nenos e nenas que van dos dous colexios de aquí de Barbadás, e foi un proxecto que se fixo, no que se,
bueno, puxéronse en común, ademais falouse coa Consellería de Educación, falouse coa dirección do
centro e tal, e fíxose un proxecto con adolescentes no que se traballou fundamentalmente, habilidades
sociais, orientación educativa tamén, igualdade e resolución de conflitos, para previr o tema do acoso
escolar, o acoso contra a muller. Ía por distintos cursos. Era en función do curso que era, por exemplo,
creo que era en primeiro de bacharelato dábaselle máis importancia o tema de opción, de orientación de
cara a unha cuestión profesional de cara ao futuro, non? que era o que máis lles interesaba nese momento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Fóra do concello, non? se fixo.
A Sra. González toma a palabra (BNG): No instituto, porque consideramos que era un día

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Materiais e montaxes campo de fútbol, 4.200, se sabe para que era?

Vale. Vale, vale. Consello xeral COSITAL, subscrición anual. Isto non sabemos, é unha cantidade
pequena, non é polo importe, senón que non sabemos que é o Consello xeral COSITAL

A Sra. Secretaria toma a palabra : O Consello, o que non sei é porque pasan unha cota. É o consello
nacional de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local. Canto pasan?
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E nos outros fíxose máis nese outro sentido.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non é polo importe, é que non sabíamos a que se debía, 120 euros.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero me estraña, porque
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, non vamos a entrar, xa nolo explicarán ou míreno vostedes.
Nós queríamos saber.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, non, porque as subscricións, é que me chama a atención a
min agora. Porque as subscricións son revistas de material xurídico que necesitamos nós, o que é o
consultor do estamento que é Wolters Kluwe pero 120 euros de COSITAL, como non sexa un curso ou
unha matrícula dun curso que fixera alguén? Tedes noticias de que alguén fixo algún curso? Non? Sería a
Interventora.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, a min non me consta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A min tampouco.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois eu tampouco sei de que é .
57

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

Cod. Validación: 5Q9HJHQ5HW5N9Q77LPRYJNGDP | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 57 a 63

A ver nós si fiscalizamos todo, entón xa ve que realmente pois queremos saber.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: COSITAL?
A Sra. Secretaria toma a palabra: COSITAL. 120 euros. A ver si
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Que non é polo importe senón que queríamos saber que era. A ver.
Vale despois vemos unha factura, é que non entendemos, a ver, Consultoría informática para a xestión.
Sigo insistindo que non é polos importes, senón que se temos a empresa como Wurth, que logo esteamos
pagando facturas, carto trimestre Cibersat. Non sei que é isto. Consultoría informática para a xestión.
Senón, saben responderme, me responden por escrito e xa está. Non pasa nada. Despois, a ver, carto
trimestre Cibersat, consultoría informática para a xestión. O importe son seis centos e pico euros, pero, a
ver, é que o queremos saber é a quen lles estamos pagando a xestión deste concello. Ou sexa, o que
saúde A Valenzá, que sae a factura o 22 de decembro de 4.520. e logo, o que nos chama un montón a

ACTA DO PLENO

atención é unha factura de 8.167 de creación páxina web Berta Ramos Nespereira, factura 135. Alguén
me pode explicar que é esta páxina web.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, eu. É a páxina web do Concello de Barbadás. Está rematada,
só falta digamos darlle o contorno para tela e substituíla
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vaise cambiar?

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Vaise cambiar. Unha páxina web totalmente nova. Se pediron

tres presupostos a tres empresas. Unha dela incluso era Redegal, a que tiña anterior cousas, ía a once mil
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queremos é fiscalizar iso, nada máis. Despois, pedimos copia da terceira certificación e final do Centro de

e pico euros. Se pediron a máis informáticos e esta era a máis barata e ademais tamén comparando as
en aplicacións e en cuestións. E é un cambio tamén da aplicación. É unha páxina web absolutamente
renovada, modernizada e vai estar operativa
O Sra. Vispo toma a palabra (PP): Esta se vai dar de baixa. Ou sexa, automaticamente se empezará a
traballar coa nova páxina web e deixaremos de traballar con Redegal?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Xusto, acabamos con Redegal e isto é unha páxina totalmente
nova. É unha páxina nova, precisamente para o que dicían vostedes, maior accesibilidade
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E ata que data ten contrato Redegal?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non ten contrato.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non ten contrato Redegal. A Redegal pedímoslle un presuposto
para facer unha páxina. Si, si, téñoo no despacho.
58

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

Cod. Validación: 5Q9HJHQ5HW5N9Q77LPRYJNGDP | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 58 a 63

calidades, porque tamén comparamos o que se nos ofrecía. Incluso esta ofrecía unhas melloras por afora

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah, é un contrato novo entón?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non ten contrato.
A Sra. Secretaria toma a palabra: O que non teña contrato non significa que sexa tramitado como un
contrato menor, é un mantemento?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, pero sen contrato. Como se pagaba todo aquí.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Como outras cousas, non sei de que se asombran agora.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Iso é herdado. Non se sorprenderán por todo isto porque é
algo que deixaron eles.
O Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, Victoria, nós
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Que se lle paga?

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: A Redegal?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Quieto, quieto, quieto
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra A Redegal se lle paga, como haberá que pagarlle despois
A Sra. Secretaria toma a palabra : Non digo o concepto, digo a pasta.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Moi pouco, non sei de memoria, pero son cento cincuenta, cento
oitenta euros, que é o servizo por ter o .gal ou .es ou .com. Iso hai que pagalo. Non é que Redegal se
quede con ese diñeiro. Senón que llo paga a que se lle pagan estas cousas. Son cantidades pequenas.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: A cantidade de canto é

A Sra. Secretaria toma a palabra : Vale, vale. É unha prestación de servizos. Por iso é unha prestación
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si. E é moi pouco. Pero non hai mantemento.
A Sra. Secretaria toma a palabra : Non, non é un mantemento, é un pago anual.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu só aclaro que nós cando nos fomos e entrou este grupo de
goberno aínda non estaba terminado. Ou sexa, que nós non tiñamos nada porque de momento non estaba
feito. Vale, para que quede claro, eh! Señora Victoria. Non diga que fomos nós cando deixamos, ou sexa,
ía empezar a funcionar.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Non, nós cando chegamos a páxina estaba funcionando. Con
funcionamento, o persoal administrativo usaba esa páxina.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estaba en probas. Estaba en probas. En construción. Efectivamente
Manuel.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: É polo dominio.
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dun servizo puntual. É dicir, se paga unha vez ao ano.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra : Ao ser un pago puntual anual, eu non tiña que estar informando
disto, porque non é miña competencia. Eu non teño que informar de competencias económicas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois non informe.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero vou informar para que a xente non teña ideas equivocadas
porque alguén terá que facelo. Claro. Entón, vamos a ver, se é un pago puntual non é un mantemento. É
certo que os mantementos teñen que sacarse a contratación. Entón vamos a ir desligando conceptos. Isto é
un pago anual, como aluguer, por chamalo dalgunha maneira dos dominios. Propiamente dito é unha
especie de aluguer, dun ben inmaterial que é un dominio como as telecomunicacións. Iso non entraría
dentro dos contratos menores que si teñen que licitarse ao exceder dun ano e que se continúa
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E a cantidade son cento e pico euros.

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero a cantidade non ten nada que ver. Si é un contrato menor
e é dun mantemento.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pero dá igual a quen llo deas porque é o que che cobran ao ter
o .gal e o .es.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero iso é unha especie de aluguer. Entraría incluso quizá ao

mellor dentro dos contratos privados dentro do dominio público radioeléctrico ou algo así. Tampouco é a
miña especialidade.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: E son repetitivos.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non o sei.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Nós non estamos de acordo, o pasaremos por escrito porque con
Redegal si hai, a ver, a parte do que é o dominio que pasan eles, si estaban mantendo unha páxina web.
Vale? Entón, si nós
A Sra. Secretaria toma a palabra: É un contrato diferente.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, pero o pasaremos por escrito.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É un informe de Intervención.
A Sra. Ester toma a palabra: Chelo, cando falabades da terceira certificación de 4.520, entendín que
era do centro de saúde.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Centro de saúde A Valenzá
A Sra. Ester toma a palabra: Vale, grazas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A copia da factura de Berta Ramos. E despois, hai unha campaña de
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Entraría por aí.

CONCELLO DE BARBADÁS
empadroamento que moitas veces se refire o señor Fírvida a ela, de 5.636, de Tecnología Gallega. Aquí,
pediuse a varias empresas ou soamente a eles.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non, se pediu.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Xa pedimos por escrito. Despois, hai un mupi de 9.438 que
tamén fixo referencia no anterior pleno. Tres. Tres. Se sabe onde se van a colocar?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Estamos mirando cos técnicos do concello a mellor situación
porque ademais teñen luz interior, ten que estar nun punto de luz, nun sitio céntrico de moita
accesibilidade que non interrompa a limpeza, ou sexa que non interrompa e á vez que cumpra a función
de ser un punto de información xeral do concello.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non, son, a ver, como non, o pe é de ferro e despois é un

ACTA DO PLENO

restángulo moi grande.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Un panel.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Un panel moi grande acristalado polos dous lado, con dúas

portas, ábrense as portas e pégase o cartaz. Ten luz interior. Entón, isto hai moito por exemplo en todas as
parroquias en todas as cidades de Portugal, e tamén de Galicia.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ou sexa, quero dicir, ao mellor digo mal a palabra. Ou sexa a
información é fixa, non ten.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pasa información, o mupi?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Como os mupis de Ourense
non, non, teñen un punto de luz, unha lámpada que o ilumina, ilumina o cartaz para que se vexa de noite.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero o panel non é luminoso.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, se pon o cartel.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: O que Democracia Ourensana presentou unha moción, na
Deputación, precisamente Democracia Ourensana presentou na Deputación de Ourense e no Concello de
Ourense unha moción para retirar eses paneis porque supoñen unha contaminación lumínica, incluso moi
grave para os nenos pequenos, por exemplo, é moi malo. Digo porque houbo propostas neste concello
nese sentido. Este non, este só é unha cuestión dunha luz interior que ilumina o panel.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ademais é unha adquisición. É un contrato municipal
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, é unha compra única .Iso se compra e se pon e se acabou.
É mobiliario.
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O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non, pero non teñen luz, e luz teñen un punto de luz. Pero

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero como hai outras fórmulas, non é vía concesión nin nada, é
unha adquisición e son nosos. Vale?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, si.
A Sra. Secretaria toma a palabra: E os explotamos nós.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: é que iso despois nós, calquera persoa. Un bedel ou calquera
persoa, abre cunha chave e pon un cartaz, programa do inverno, programa do Natal, unha obra de teatro,
unha nova ordenanza, un bando.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Para uso municipal, claro
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Para uso municipal. Información municipal, publicidade e
A Sra. Secretaria toma a palabra: Por iso, quero dicir, que non hai outra cousa.
verán, de música de Acá e Acolá, estou pensando, cousas de educación, unha campaña.

ACTA DO PLENO

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non se vai vender nada privado. Os programas do Nadal, de

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pantallas de led de Piñor, isto imaxino que son a luminaria, non?
non sei. Pantallas led Piñor, pon electricidade Enxeñería Vari.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Si, pero o poremos por escrito porque agora non me acordo
de todas as facturas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E hai un aire acondicionado de 7.955, non sabemos onde se puxo.
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comunicación municipal. Público, por suposto, non se vai usar para nada privado.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: No CET.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aquí chócanos tamén outra factura de instrumentos do museo, de
2.300 a Jesús Olimpo Giráldez Río. Nos responde por escrito, nos di que instrumentos, se compraron as
gaitas xa?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Dixen, xa o día de presentación, aí si que houbo inauguración
dese museo. Dixen que era un museo vivo, en constante movemento, en actualización. De certo, vostedes
saben que tivemos un problema inicial á hora de montar o obradoiro de instrumentos tradicionais, porque
o anterior atelier que estaba aí traballando decidiu baleirar absolutamente de contidos ese museo, baixo
certas presións, ás que non quixen ceder. Polo tanto, o que decidimos é deixar, empezar o museo de cero.
Entón, o que estamos facendo, é dotando de material museístico. Se están reproducindo gaitas medievais,
por exemplo. Temos unha gaita que é unha reprodución dunha gaita europea do século XI ou XII. Está
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): No CET?

CONCELLO DE BARBADÁS
ademais diseccionada, se ve a parte interior, e está feita por suposto por xente experta, por un atelier
experto en música medieval. E despois temos instrumentos e ferramentas para recuperar o obradoiro de
instrumentos tradicionais. E vanse seguir comprando cousas para ese museo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Perfecto. Vale. Moitas grazas. Non teño nada máis.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pois moitas grazas. Dámos a sesión por levantada.

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por finalizada
a sesión, sendo as 22:35 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, de

63

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

Número: 2018-0001 Data: 21/02/2018

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE

Cod. Validación: 5Q9HJHQ5HW5N9Q77LPRYJNGDP | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 63 a 63

ACTA DO PLENO

todo o que, como secretario, dou fe.

