ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 14 DE
XANEIRO DE 2019.
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)

19:00

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ (PSdeG-PSOE)

de XANEIRO de 2019

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

ordinaria, en primeira

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

convocatoria, o concello

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

Pleno, baixo a presiden-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

cia do Sr. alcalde, coa a-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

sistencia

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

concelleiros/as. Relacio-

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

nados na marxe, actu-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (PP)

ando como secretario,

D.ª SANTIAGO GONZÁLEZ PEITEADO (DO)

Silvia Alonso

sendo

horas do día 14
en

dos

sesión

Sres./as.

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)
D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
Dª SILVIA ALONSO

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr.
Presidente declara aberto o acto e, seguidamente procédese á análise dos puntos da orde
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Secretaria
Data de Sinatura: 19/02/2019
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
do día.

PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DO 10/09/2018 e 01/10/2018
O Sr. Alcalde toma a palabra: A todos e todas un feliz ano. Estamos no pleno
ordinario, primeiro pleno ordinario do ano, do ano 2019. O primeiro punto da orde do
día é a aprobación das cifras oficiais da poboación a primeiro de xaneiro de 2018.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí non figura que
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah! Non?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. En asuntos non figura nada.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Soamente figuran dúas, a do
O Sr. Fírvida (BNG) toma a palabra: Si, si, hai dúas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: E a do 1 do 10 do 2018
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois aquí neste documento non o pon. Ben, pois

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, as actas

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

Recalco que os datos oficiais corresponden a xaneiro 2018.

algunha aclaración ou consideración sobre calquera das dúas actas?. A de? Si, pon aí
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, setembro e outubro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non hai ningunha aclaración que facer sobre estas
actas. Polo tanto hainas que votar separadamente, senón me equivoco. Votos a favor da
acta de setembro 2018?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo: “ Acta do Pleno ordinario do 10/09/2018”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da acta de outubro 2018?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade. Perdón, perdón. Hai unha
abstención.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Na de outubro abstéñome porque non estiven
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Si hai dúas actas

CONCELLO DE BARBADÁS
en todo o pleno.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PP,
PSOE, Xosé Manoel Fírvda Plaza e Serafín Núñez Pérez (BNG), Democracia
Ourensana e Grupo Mixto e a abstención de Mª Ánxela González Cid (BNG) o seguinte
acordo: “Acta do Pleno ordinario do 01/10/2018”
2. APROBACIÓN DAS CIFRAS DE POBOACIÓN OFICIAIS DO INSTITUTO
NACIONAL DE ESTATÍSTICA

remitido pola delegación provincial de Ourense, do Instituto Nacional de Estatística un
documento no que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do
padrón municipal da data que indicaba antes, o 1 de xaneiro de 2018. Nese momento a
poboación do Concello de Barbadás, é de, ou era, de 10.951 habitantes. Polo tanto, ao
ter facilitado, ou facilitarnos o Instituto Nacional de Estatística esta cifra, sometemos a
consideración do pleno, a aprobación desta cantidade, desta cifra. Dicir que a día 7 de
xaneiro do 2019, a poboación do concello medrou ata 11.767 habitantes, polo tanto hai

ACTA DO PLENO

oficiais de poboación a 1 de xaneiro de 2018. É dicir, do ano pasado. Dicir que foi

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Pois pasamos agora si, a aprobación das cifras

200 habitantes máis transcorrido un ano. Tamén dicir que se fixeron unhas campañas de
municipais. O éxito non foi francamente o desexado. Considerábamos que debían ter
máis éxito. A última das campañas estase, aínda está en curso. Dicir que non se está
construíndo actualmente, o mesmo que se construía hai una anos e tamén é certo que o
número de nacementos diminuíu, non só aquí en Barbadás senón no conxunto da
provincia. De feito o outro día saía unha noticia nos medios de comunicación, creo que
foi a primeiros de ano, no que se indicaba que nos últimos dez anos, o número de
nacementos na provincia diminuíu nun 50%. De tres mil e algo, creo lembrar, baixou a
mil cinco centos e algo. Falaban dende o CHOU, facendo un resumo dos nacementos na
provincia ao longo dos últimos anos. E nós dicir que este goberno non quere que o
concello medre por medrar, senón que queremos que os veciños e veciñas que viven e
residen aquí en Barbadás, estean censados en Barbadás. Ben. Intervencións? Señor
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

3

Cod. Validación: 3HZ29ZWAFGJSGXRDW6TL27L6X | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 48

censamento, dúas para ser exactos, nos medios de comunicación, nas instalación

CONCELLO DE BARBADÁS
Ramón?
A Sra. Secretaria toma a palabra: O texto oficial de Estatística.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa que o señor Alcalde, aparte dos
datos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, por favor. Ola Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Fixo unha intervención dicindo do que
medrou ou deixou de medrar o concello, dicir que algo de responsabilidade tamén terá o
goberno, porque de que medre máis ou menos ou de que esas campañas teñan máis

se ocupen aqueles edificios, que hoxe aínda seguen en construción e algúns que quedan
por construír, tamén algo terá que ter responsabilidade o goberno do concello. Porque
responsabilidade, é responsabilidade do goberno, incentivar a que todos estes lugares,
tanto en A Valenzá coma nos núcleos rurais, con medidas, o señor Tenente Alcalde non
abrise os ollos porque é responsabilidade súa de que a poboación en Barbadás medre
porque é o único activo, desgraciadamente, é o único activo que nos fai ter ingresos para
que medre o noso orzamento. Polo tanto, non é dicir só que non funcionaron as

ACTA DO PLENO

concello debería haber medrado moito máis. O que non se constrúa máis ou polo menos

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

éxito ou menos pois para nós as campañas non foron ben elaboradas, polo tanto o

campañas, ou sexa que as campañas fixéronas vostedes, entón ao mellor aquel panel, o
fixeron de promoción. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira de
Democracia Orensana. Estamos no punto que fai referencia ao número de habitantes do
concello en xaneiro do 2018
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Veño afogadísima. Ben, boas tardes a todos, ao
público e aos compañeiros. Nada, dicir que o das campañas de empadroamento foi algo
que propuxo nunha moción Democracia Orensana e sentímonos satisfeitos de que o
goberno as realizara. O que si, para min, para o meu xeito de ver, a campaña tiña que ser
máis explícita. Non sei como dicirvos. Si, fomenta o empadroamento pero é que moita
xente, como vos dixen un día aquí nun pleno, as persoas moitas veces non son
conscientes, cal é o beneficio que supón empadroarse nun concello. Entón penso que a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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que lle falamos ao tempo, ao mellor houbera contribuído máis ca toda a campaña que

CONCELLO DE BARBADÁS
veces os seres humanos somos un pouco coma nenos, e hai que nos explicar as cousiñas
e niso inclúome eu, as cousas un pouco máis polo miúdo. Dicirvos que ben, que a xente
empadróase, obviamente, se quere. Non hai obriga. Habería que empadroarse onde se
está vivindo. Pero ben, iso é algo difícil de controlar. O que si, cando se faga algunha
outra campaña de empadroamento, pediríamos que fora un pouco máis explicativa, que
se explicar un pouco máis cales son os beneficios de estar empadroados, porque os
beneficios son moi grandes, canto máis xente somos empadroados máis diñeiro nos vai
a vir, máis servizos podemos darlle e máis podemos axudar a todos os veciños.
Simplemente iso, nada máis. Grazas.

señor Alcalde ao principio do pleno, desexarlles a todos un feliz ano. A todos os veciños
de Barbadás, igualmente. Que nos verán, pois polas cámaras nas que nos están gravando
este pleno. Non vou a entrar a debater este punto. É un punto que nos dá o INE.
Sinceramente non estou de acordo coas campañas que se fixeron, para empadroar aos
veciños de Barbadás que neste momento viven pero que non están empadroados no
municipio. O Partido Popular non está de acordo. E vostede ben dixo, señor Alcalde,
soamente hai unha palabra e creo que neste caso voulle ter que darlle a razón ao señor

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): boas tardes a todos e a todas. Como xa ben dixo o

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

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

Padrón que é a responsabilidade do grupo de goberno. Se as campañas non funcionan,
e sego dicindo, responsabilidade. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Podo dicir algo?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor, interveña.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben, boas tardes a todas as persoas aquí presentes.
Dicir que estes datos son de 1 de xaneiro do ano pasado, do ano 2018. Este ano, na
actualidade hai censadas 11.167 persoas, había censados un día desta semana. Así que
aproximadamente vai haber unha cantidade próxima ás 11.200 persoas. E ben, a nós
tamén nos gustaría ter máis persoas censadas no noso concello, pero non polo único
feito de que sexamos moitos e moitas vivindo en Barbadás, senón, eu creo que a mellor
campaña que se pode facer é prestar uns servizos públicos e de calidade. Esa é a mellor
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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se a primeira non funciona, haberá que cambiar algo. Soamente é iso, responsabilidade

CONCELLO DE BARBADÁS
campaña que se pode facer. Agora, é certo que no noso concello hai moitos
matrimonios, moitas familias que só se censa unha das persoas e outros seguen
censados nos concellos de orixe, de onde proveñen. Nós intentamos facer unha campaña
que chegase, que chegase de forma directa ás persoas, intentando que eles observasen
cales eran os beneficios que podían aportar ao concello o seu censamento. Como que
era unha maior participación nos ingresos do Estado, e que deses ingresos do Estado,
era do que ía a depender a prestación deses servizos. Para iso se fixo cartelería
individualizada para cada un dos servizos públicos do noso concello, para a escola de
música, para a escola infantil, para o polideportivo, en fin, en todas as casas onde se

ás persoas que viven en Barbadás que se censen. Dende logo, tampouco vamos facer,
señor Ramón, é facer de promotores inmobiliarios. Deses había moitos neste concello.
Os concelleiros do Partido Popular eran case todos eles promotores inmobiliarios. Nós
non o somos. Nós somos cidadáns do noso concello que queremos prestar servizos
públicos aos nosos veciños pero non vamos dedicarnos a vender pisos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto, que isto non dá lugar a debate extenso.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non habería debate se vostede non
falara das campañas de empadroamento.

ACTA DO PLENO

ás persoas que se censen. Non vamos mandar á policía ás portas das casas para obrigar
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prestan servizos. E chegou ás persoas que chegou. Dende logo nós non podemos impor

Ninguén lle está pedindo que fagan de

pode actuar en rebaixas de impostos e noutro tipo de incentivos para que a xente veña a
vivir aquí. Para que a xente rehabilite casas, para moitas cousas. Pequenos pero pódese
facer. E vostedes non fixeron nada nese ámbito. E logo despois, os servizos públicos
que dá este concello, daranse máis e con mellor calidade canto máis xente teñamos aquí
vivindo neses pisos que xa están feitos e nesas casas vellas dos núcleos rurais que están
deshabitadas e están caendo. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Fina?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non. Nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo?
A Sra.Vispo toma a palabra (PP): E iso que dixen que non ía falar con este tema pero
é que vostede mo pon, señor Fírvida...vamos a ver, vostede acaba de dicir, a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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promotores inmobiliarios, é evidente. Pero o concello si que ten responsabilidades ou

CONCELLO DE BARBADÁS
participación da cidadanía empadroándose xera ingresos para o concello. Todos estamos
de acordo. Pero, que lle interesa á cidadanía? Vamos a ver, os beneficios para as
persoas, para os cidadáns de Barbadás. Eu creo que a campaña, en vez de dicilo vostede,
que cantos máis se empadroen máis ingresos que si, xa sabemos que é así, terá vostede
que dicirlle, a min vostede pode dicirme o seu beneficio si se empadroa é este, este,
gardaría, autobús, ou sexa, unha serie de beneficios que temos aquí, os cidadáns
empadroados en Barbadás. Iso é o que lle ten que dicir á cidadanía, non o outro.
Explicarlle os beneficios. É iso, nada máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematamos?

máis baixos de toda a provincia de Ourense e este goberno rebaixou os valores
catastrais un 8%, o que supón unha redución no recibo do IBI, no Imposto de Bens
Inmobles, un 8%.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Para rematar. Señora Chelo, debe mirar a última
campaña que se está facendo, que consiste, precisamente, en facer ver aos veciños e
veciñas de Barbadás cales son os beneficios e as vantaxes que conseguen con estar
empadroados neste concello. Bótenlle un ollo. Votos a favor? Votamos a favor desta

ACTA DO PLENO

permite, señor Alcalde. Nada, non fixemos nada pero os impostos de Barbadás son os

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

O Fírvida toma a palabra: Si, Non, só un segundo nada máis, moi brevemente se me

cifra de habitantes, eh!, que quede claro.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo: “Aprobación da cifra oficial de poboación do Padrón Municipal de
habitantes de este Concello a 1 de xaneiro de 2018 en 10.951 habitantes”
3. MOCIÓN DE DEMOCRACIA ORENSANA PARA A IMPLANTACIÓN DUN
SISTEMA DE REXISTRO E CONTROL DE ENTRADA E SAÍDA LABORAL
DOS EMPREGADOS DO CONCELLO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao segundo punto da orde do día. Moción de
Democracia Orensana para a implantación dun sistema de rexistro e control de entrada e
saída laboral dos empregados do concello. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Traemos unha moción para establecer un
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

CONCELLO DE BARBADÁS
sistema de control sobre o cumprimento do horario laboral dos traballadores do
Concello de Barbadás. Unha medida que xa está en funcionamento na Deputación
Provincial, e que dispoñen dun control electrónico de horario laboral. E nas oficinas da
Xunta de Galicia, fíchase dende hai moitos anos. Se nos outros centros de traballo da
administración central, fíchase, porqué no Concello de Barbadás, non? Que teñen os
traballadores do Concello de Barbadás diferente á Xunta de Galicia, a Deputación ou ás
empresas privadas? Estamos asistindo a un agravio comparativo cos outros
traballadores públicos. Acordos: Pedir ao Alcalde que de forma inminente dentro do
presente ano, se proceda a contratar, adquirir e implantar un sistema para o rexistro e

rexistro e control de entrada e saída laboral. Ben, dicir que esta moción, ven a raíz de
que Democracia Orensana, nos tras concellos en que ten representación política,
presentámola. Iso por un lado. Por outro, a min nas comisións informativas
preguntoume un compañeiro se esta moción ía dirixida a algún funcionario en concreto.
Para nada. Esta moción é unha moción xenérica. Dicir que Democracia Orensana de
Barbadás para nada está descontenta cos funcionarios desta casa. Penso que na gran
medida, todos son persoas moi traballadoras, persoas que ao meu entender, si cumpren

ACTA DO PLENO

específica nos orzamentos deste ano para a adquisición e implantación dun sistema de

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

control da entrada e saída laboral dos empregados deste concello. Crear unha partida

os horarios. Polo menos cando eu chego, cando veño aquí, perfectamente encontro a
todo, que isto, que non é en concreto mirar para ninguén, apuntar para ninguén, nin
moito menos. Simplemente que noutras administracións, tanto na Xunta coma na
Deputación, estase facendo e eu penso que é unha medida bastante boa, bastante
importante. Sobre todo porque dentro da veciñanza, moitas veces pensan que os
funcionarios teñen unha vida cómoda, unha vida fácil. “Eu vou ao concello, non hai
xente”. A min iso paréceme inxusto porque pasará nalgúns sitios, non digo que non.
Non digo nesta casa pero nalgúns sitios pasará. Entón, unha das cousas para erradicar
estes problemas, estas dúbidas da xente, se traballa, non traballa, cumpre os horarios,
penso que este é un sistema bo, dunha vez por todas, para poñer os puntos sobre os ies,
e demostrarlle á veciñanza que aquí dentro deste concello cúmprense as normas todas.
Por iso, ao contrario do que moitas persoas pensaron, para nada é un ataque cara o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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todos os traballadores, aos cal eu me dirixo, nos seus postos de traballo. Dicirvos ante

CONCELLO DE BARBADÁS
persoal do Concello de Barbadás. Simplemente é implantar algo o cal, penso que moita
xente ten que estar contenta porque, se ti es un funcionario que ti cumpres as cúas horas,
como cumpres, pois eu visto o caso gustaríame que se implantara isto. Entón,
implantalo. A forma en que se implante, como sexan as medidas, ou por pegada dixital,
ou por tarxeta. Iso, non o especifico, queda a elección do goberno. Do goberno que o
faga porque a lexislatura esta, está case terminando, maio está aí á volta da esquina. Si
se puidera facer antes de que acabe a lexislatura, moi ben, senón pois esperemos que
outros gobernos que veñan, que si o fagan. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Fina. Ten a palabra o señor

que a xente aquí é moi traballadora e cumpre o horario. Non sei entón para que traen
vostedes unha moción pedindo un sistema de rexistro e control de entrada neste
concello. Logo, ben, agora ao final dixo que si por pegada dixital. Vale. Se é por pegada
dixital o cidadán pode estar tranquilo de que entón si que hai un control exhaustivo, que
ten que poñer a pegada de cada un. Se é por sistema de tarxeta ou de ficha, aí pode
fichar calquera. Entón, isto é algo demagóxico porque dicir que na Deputación que xa
hai ese sistema e na Xunta, dígame vostede se na Deputación, se cumpre iso

a

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vamos a ver. Vostede ten constancia de

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

Ramón Padrón.

raxatabla. Ou sexa, qué garantía é iso de que a xente está no seu traballo? Polo tanto
consta e que todo, traer unha moción aquí de establecer un sistema de control, pois é
algo contraditorio. Nós vamos a dicirlle o que pensamos. Para nós, non é necesario
ningún sistema de control, menos algunha ficha, que pode pasar a ficha calquera. O
importante é que a xente acuda ao seu lugar de traballo, cumpra co seu traballo e nada
máis. Porque o sistema, pode vostede poñer un sistema de control e logo a xente está no
seu posto de traballo e non render o traballo que ten que render. Entón, polo tanto, isto
non é garantía ningunha para o cidadán. Se pretende enganar ao cidadán dicíndolle que
poñemos un sistema de control e así o cidadán xa sabe que isto funciona, despois chega
aquí e non encontra á xente no seu posto de traballo, pois dirá “pois mira, aínda encima
estamos gastando nun sistema de control e logo despois chegamos alí e non está a xente
traballando” . Polo tanto, para nós o importante é que a xente estea contenta no seu
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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mire, dicir que está moi contento cos traballadores e que cumpren o seu horario e que lle

CONCELLO DE BARBADÁS
posto de traballo, renda o seu traballo, traballe e que será o mellor para todos os veciños
que pagamos os impostos. E en segundo lugar, outra medida ou algo que se debería polo
menos a partir das próximas eleccións que están aí á volta da esquina, que a persoa que
ostente o cargo de Alcalde ou Alcaldesa, ou como mínimo, como mínimo, pero xa non
podendo ser un Tenente Alcalde ou unha Tenente de Alcalde que teñan dedicación
exclusiva para este concello. Porque non estamos falando dun concello de 1.000
habitantes. Estamos falando xa dun concello de once mil e pico habitantes ou 12.000
que hai. Iso debería ser xa así. E que o Alcalde ou esa persoa, o Alcalde, que debería ser
xa o Alcalde, xa non vamos falar do Tenente Alcalde ou Alcaldesa ou Tenente de

entrada e de saída que ao fin e ao cabo non resolve absolutamente nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou
voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Nun principio, nós
vámonos reservar para a segunda rolda de intervencións porque queremos escoitar
tamén de primeira man os estudos que ten feito o grupo de goberno no tocante aos
controis de presenza neste concello, e se son sabedores dalgún tipo de incidencia. Entón

ACTA DO PLENO

medida máis efectiva que hai. Mellor que un control ou un rexistro, un control de
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Alcalde ou de Alcaldesa, ben, debería estar aquí dende que se empeza a traballar. Iso é a

vamos esperar como ben digo á segunda rolda. En principio estamos de acordo coa
que dicía o compañeiro de Compromiso por Barbadás, Ramón Padrón, discreparía no
tocante a que si é necesario un control de presenza dos funcionarios, non soamente para
que cumpran os horarios senón para outras determinadas cuestións. E si estou de acordo
no das dedicacións exclusivas que acaba de propoñer. Entendemos que tanto o Alcalde
coma o Tenente de Alcalde nun concello tan importante coma o noso, do número do
noso, debería ter dedicacións exclusivas. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben. Dicirlle á señora Fina Varelas que
resulta evidente que a implantación dun sistema de rexistro horario non pode ir en
contra de ningún traballador, nin traballadora. Iso é evidente. Non recordo quen fixo
comentario nun pleno, digo nun pleno, nunha comisión informativa, pero francamente
carece dun pouco de lóxica. A implantación dun control de rexistro horario, o que ten é
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P3200900C

Cod. Validación: 3HZ29ZWAFGJSGXRDW6TL27L6X | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 10 a 48

proposta á espera do que informen agora dende o grupo de goberno. E con respecto ao

10

CONCELLO DE BARBADÁS
que ter uns obxectivos claros. Para min, de entrada son tres. É a modernización da
administración, que ten que estar encadrado dentro da obrigatoriedade legal da
dixitalización de todos os procesos administrativos. O segundo, que é moi importante,
evitar agravios comparativos entre traballadores e traballadoras. iso é moi importante. E
terceiro, e tamén básico, a conciliación da vida laboral e familiar. Un concello ou
calquera administración, debe ter ou dar os pasos acaecidos para poder conciliar esa
situación, ou esas circunstancias. Máis aínda na administración pública que hai moitas
mulleres traballando. A conciliación debe ir encadrada para homes e mulleres. Debe ser
algo efectivo para homes e mulleres, pero a realidade agora mesmo é a que é, aínda!

tamén que son os propios sindicatos, en diversas xuntanzas que tivemos con eles, que
son dos que reclaman, precisamente, a implantación dun sistema de rexistro ou control
horario. Fundamentalmente fan fincapé no feito de evitar desigualdades, por chamarlle
dalgún xeito. Agravios ao mellor nun momento determinado. E facer efectiva esa
conciliación. Non teño máis que dicirlle sobre a moción que vostede plantexa. Está na
súa segunda quenda de palabra. Ten tres minutos, agora.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Dicir que si, o que dixen antes é certo. Na

ACTA DO PLENO

un dos eixos fundamentais para poder implantar este tipo de rexistros. Sinalar ademais
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Temos que loitar en contra diso. Pero a conciliación da vida familiar e laboral, debe ser

comisión informativa o señor Padrón, claramente me dixo se ía dirixido cara algún
ningún partido político que faga unha moción para dedicarlla a un funcionario. Vamos,
sería ilóxico. E non diga “xesus” porque foi certo, vamos. Ou sexa que non me vou
inventar nada. Aquí o que se inventa cousas é vostede, como falaremos nunha moción
que ven a posteriori, que é do PP. Vostede inventa a pólvora e pensa que é chino. Ben, o
tema é iso. Que é unha medida que xa presentamos nos outros dous concellos. Tocaba
xa presentalo no Concello de Barbadás. E volvo dicir, penso que é unha boa medida. E
vostede, señor Ramón, é á única persoa que lle vou a contestar, os outros quedoume
claro. Dicirlle que para vostede, as cousas que presentan outros compañeiros doutros
partidos políticos, nin lle interesan, nin lle son boas. Vamos a ver. Está claro que un
funcionario, a súa obriga é traballar nas súas horas de traballo. E a min non me cabe a
menor dúbida que aquí se fai. Dicir, o control de horario, é ben sinxelo o control do
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funcionario. Paréceme unha pregunta sumamente ridícula porque penso que non hai
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horario. Pode ser a través de pegada dixital ou través pode ser do carné da persoa. Eu
non creo que unha persoa preste o seu carné para fichar unha persoa por outra. Ou sexa,
que sinceramente, os seus argumentos son obsoletos e vostede só di falacias, e falacias,
e falacias. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten o señor Ramón, tres minutos.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Oxalá houbera inventado a pólvora
porque xa non lle estaba aquí aguantándoa a vostede. xa llo digo agora. Mire, en
primeiro lugar, a vostede cando lle falan, sobre todo na comisión informativa que estou
ao lado súa, o mellor é que escoitara ben o que dixen. Eu non dixen se ía dirixida a

motivaran traer esta moción ao pleno. Iso foi o que preguntei. Entón, cando lle
pregunten, escoite ás preguntas, se quere, e non me veña agora aquí con falacias e
cousas. Eu non a interrompín.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, Fina, Fina, Ramón, Fina, está na súa quenda
de palabra. É un debate. Témolo que asumir, mentres non se falte ao respecto.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu non a interrompín.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por iso. Segamos cun debate ordenado

ACTA DO PLENO

vamos ás comisións informativas, tiñan algún tipo de queixas por algún lado, para que

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

ningún funcionario. Dixen se vostedes, preguntei, porque podo preguntar para iso

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E dixo unhas cantas cousas, eh!
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben. Polo tanto. Mire, eu voulle ser
claro e punto, nada máis. Barbadás non necesita ningún sistema destes, porque xa digo
isto non é o Pentágono, nin é un edificio onde haxa aquí, dous centos funcionarios. Iso
xa en primeiro lugar. Entón, non necesitamos ningún tipo de rexistro. O que
necesitamos é que a xente estea contenta no seu traballo. Traballe, cumpra a súa función
e nada máis. E o que necesitamos é un alcalde que estea aquí cando abre a porta do
concello. Iso é o que necesitamos. Ou unha alcaldesa. Iso é o que necesitamos. E que
ande todos os día polo concello. Ese é o mellor control que pode ter este concello para
os cidadáns. Iso é o que necesitamos. E non necesitamos ningún aparatiño, nin ningunha
pegada dixital. E logo despois, vólvollo repetir o que lle preguntei na comisión
informativa, era se vostedes, para traer esta moción, era por se viña motivada por algún
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, prosiga.
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tipo de queixa que vostedes recibiran con relación a iso. Non sei de onde sacou vostede
iso. En fin, de se ía dirixida a algún traballador. Pero vostede invéntase cousas. E logo
despois, ven aquí e dinos que aquí cónstalle que todo o mundo traballa moito, que todo
o mundo cumpre o seu horario, pero sen embargo veñen con que paguemos un sistema
de control, que xa digo que vai ser totalmente ineficaz. Xa lle digo, a nosa postura é esa.
O maior control que pode haber neste concello é que a partir das próximas eleccións, o
alcalde ou a alcaldesa que ostente o cargo aquí, estea dedicada exclusivamente a este
concello. Ese é o mellor control e é a mellor garantía para o cidadán de que o concello
funciona e a xente traballa. Nada máis.

estamos totalmente de acordo con esta medida, que ademais si que é conveniente aclarar
unha serie de cuestións que se plantexan aquí, e que os controis de presenza non é
colocar focos sobre os funcionarios, nin pór detectives de se fan, de se non fan. Senón
que é unha implantación dun sistema que lles garante unha serie de obrigas e tamén
unha serie de dereitos, que teñen os propios funcionarios. Entón, o que si, nós
pretendemos é que cando se implante, se se chega a implantar este sistema, que de feito
na grande maioría das administracións públicas existentes en España, se leva facendo.

ACTA DO PLENO

neste caso do Partido Popular. Ben, pois como dicía na nosa primeira intervención,
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro

Eu lémbrome dende hai máis de vinte cinco anos, eu estiven, no meu caso e poño o meu
medios e con diferentes sistemas. E nunca nos sentimos os funcionarios presionados nin
observados, senón que supoñen un garante sobre unha serie de dereitos que temos.
Entón, o que si, unha inversión deste tipo, que entendemos que é bastante custosa,
existen sistemas que se poden implantar e nós, o que si vamos, que quede claro, tirar
polos sistemas de tarxeta persoal vinculada ás IP’s, coma actualmente existe na Xunta
de Galicia, o sistema Chronos. É dicir, levamos un control, a parte da presenza, do
volume de traballo que teñen eses funcionarios e esas áreas para saber determinar onde
hai que tocar, se hai que meter máis persoal ou non. E ademais, compre sinalar, que este
concello se está facendo unha distribución de produtividade, sen ningún tipo de control
implementado actualmente nesta administración, o cal pode derivar en desagravios.
Cando desta maneira, coas tarxetas individuais, vinculadas ás IP’s, podemos incluso
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

Cod. Validación: 3HZ29ZWAFGJSGXRDW6TL27L6X | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 13 a 48

caso porque é o que coñezo máis de preto, fichando sempre, e fichando con diferentes
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saber o número de expedientes que tramita unha persoa, o número de persoas que
atenden a aquel funcionario que teñen trato directo co público, e a partir de aí podemos
distribuír produtividades e saber optimizar e organizar cada un dos servizos deste
concello. Polo tanto, nada máis lonxe da realidade. É dicir, estamos totalmente de
acordo con elo, eh!, porque entendemos que é un garante, un garante incluso como dicía
ben o señor alcalde, naqueles casos en que haxa que compatibilizar a vida laboral coa
familiar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben. Señor Ramón, mire. O alcalde non
está por controlar ao persoal. A función do alcalde non é estar aquí ás oito da mañá, oito

de gobernar mellor ou peor, valorarano os veciños no seu momento, e as veciñas, pero
non dende logo para estar aquí na porta e dicir, mire, tal chegou ás oito da mañá, ou
chegou ás oito menos cinco. Non. Creo que a función do alcalde, tenente alcalde ou
tenente alcaldesa é outra. É outra. Pero ben, vostede ten esa opinión, é respectable pero
francamente, non a comparto. Non a comparto. Dicirlle ao señor Manuel que podo
subscribir a súa intervención practicamente ao cen por cen. Practicamente ao cen por
cen. É certo que eu non coñezo o sistema Chronos. Eu no meu traballo, coma todos

ACTA DO PLENO

que hora sae. A labor do alcalde ou do tenente alcalde é outra. É outra, francamente. É a
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e media ou sete e media, para saber quen ficha, quen non ficha e a que hora entra e a

vostedes que estamos aquí, temos un rexistro horario, que nos permite ademais, como
ou traballadores se lle puxo nunca ningunha traba ou pega ou condicionante, para poder
acudir nun momento determinado a unha cita médica, a atender aos seus fillos ou súas
fillas, a facer as cuestións que corresponden no día a día dunha situación na que todos
temos algunha obriga e algunha carga que desempeñar. Non vamos entrar tampouco
agora mesmo en cal vai ser o sistema máis operativo. Vostede conforme describiu cal
era o funcionamento do sistema Chronos. Parece útil. Parece útil. E dicir tamén, ben,
falaba vostede das produtividades. As produtividades neste concello foron aprobadas
aquí con un regulamento, que hai que mellorar ou revisar, no sentido que teñen unhas
motivacións, relativamente, vamos deixalo en relativamente claras. Relativamente
claras. Pero que pode ser certo que dende o sistema Chronos, se funciona así, pode ser
útil, penso. Ten vostede unha última, un último minuto para a súa, para a defensa da súa
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dicía eu antes, flexibilizar a nosa xornada laboral. Aquí a ninguén, a ningún traballador
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moción.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, dicirvos que estou gratamente agradecida
que dende o goberno, tanto dos membros do Partido Popular, que apoiedes esta moción
porque penso que é unha moción importante para todos, para os veciños, para os
funcionarios e para nós tamén. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. Quería facer unha aclaración máis sobre o que
dixo o señor Ramón porque, os xefes de servizo, ou as xefaturas de servizo, as persoas
encargadas de persoal son as que teñen a responsabilidade de controlar, entre comiñas,
quen está e quen non está. Votos a ...vostede insistiu dúas veces nese asunto. Votos a

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra? Ou abstención? En contra.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 56/2019, moción do Partido Popular de
Barbadás para a prevención da ludopatía
A Sra. Secretaria toma a palabra: Señor Alcalde, antes de terminar, a implantación
deste sistema, dá igual, é fóra de, requirirá a aprobación dun regulamento ao efecto,
porque implica a posibilidade de compensación de horas

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: unanimidade a excepción de Ramón Padrón.
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favor da moción?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Evidentemente. Iso é unha aclaración que fai a señora
A Sra. Secretaria toma a palabra: Xuridicamente haberá que aprobar un regulamento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: De feito, eu hoxe estiven mirando varios asuntos e hai
concellos, non recordo agora cal era, en Cantabria creo que era, que teñen un
regulamento exproceso sobre o asunto. Agora non me lembro como so chamaba o
concello. Bermeo. Bermeo, Bermeo para ser exactos. Saltoume e, si pero ben, por
exemplo, eu buscando había un regulamento que me chamou a atención que é o de
Bermeo, por exemplo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: E terá que recoller as situacións especiais, por
exemplo, como se controlan os expedientes da brigada de obras, de técnicos de cultura
que se
O Sr. Alcalde toma a palabra: Que teñen horarios diversos
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Secretaria, ben feita, que
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non só polos horarios senón porque non están
sentados nun ordenador, traballo de determinados postos non vai vinculado co tema do
funcionamento do ordenador
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si. Si. É certo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Hai que estudar iso.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PP,
PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana e os votos en contra do Grupo Mixto:
“Moción de Democracia Ourensana sobre a implantacion dun sistema de rexistro e
control da entrada e saída laboral dos empregados do Concello: 1- Pedir ao Alcalde

empregados deste Concello. 2- Crear unha partida específica nos presupostos deste
ano para a adquisición e implantación dun sistema

de rexistro e control de

entrada e saída laboral.”
4. EXPEDIENTE 56/2019, MOCIÓN DO PP DE BARBADÁS PARA A
PREVENCIÓN DA LUDOPATÍA E A PROTECCIÓN DOS MENORES FRONTE
AOS XOGOS E APOSTAS ONLINE

ACTA DO PLENO

implantar, un sistema para o rexistro e control da entrada e saída laboral dos
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que de forma inminente e dentro do presente ano se proceda a contratar, adquirir e

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao expediente 56/2019, moción do PP de
apostas on line. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): grazas señor Alcalde. Durante o pasado ano,
diferentes agrupacións políticas, presentaron tanto a nivel nacional, autonómico coma
local, propostas que se baseaban no aumento e proliferación de locais e publicidade
comercial de casas de apostas e xogos on line, e de como está a influír na poboación,
especialmente nos menores. Estas propostas foron aprobadas por unanimidade na
meirande parte dos lugares onde foron presentadas, pola transcendencia a nivel social,
educativo e de saúde que supoñen para os cidadáns. O Partido Popular sempre mostrou
a súa preocupación por estas tendencias, polo xogo on line e como pode afectar aos
menores, por iso durante o seu mandato, impulsou medidas e iniciativa de prevención
contra a ludopatía coma as seguintes: integración de todas as adiccións nunha mesma
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Barbadás para a prevención da ludopatía e a protección dos menores fronte aos xogos e
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estratexia nacional elaborada por todas as administracións públicas en máis de 350
asociacións, incluíndo as científicas e as universitarias; posta en marcha dun código
ético de condutas sobre comunicacións comerciais da actividades de xogo, que recolle
especialmente a protección dos menores. O Real Decreto de Comunicacións Comerciais
das Actividades do Xogo, que recolle especialmente a protección dos menores. O Real
Decreto de Comunicacións Comerciais das Actividades do Xogo e Xogo Responsable,
pon especial atención aos menores no ano 2017. Proposición Non de Lei en xuño de
2018 e aprobada na Comisión de Dereitos da Infancia e Adolescencia do Congreso dos
Deputados. Dende o Partido Popular de Barbadás, queremos que o actual goberno do

inicialmente en distintos lugares do estado. Precisamos realizar diferentes actuacións a
nivel local, pois parécenos un tema sumamente importante e do que o noso concello
debería ser partícipe en primeira liña e afondar en medidas que preveñan a ludopatía.
Por elo, presentamos unha serie de propostas, para sumar, e que entendemos necesarias
e positivas para os nosos veciños e veciñas. Entre elas están as seguintes: o Concello de
Barbadás manifesta a súa adhesión á Proposición Non de Lei sobre a protección dos
menores de idade en relación co xogo on line, aprobada o 19 de setembro de 2018 por

ACTA DO PLENO

especial á nosa poboación, á de Barbadás, ao marxe da forza política que a plantexara
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estado, sega a traballar nesta mesma liña e sumarnos a esta proposta prestando atención

unanimidade, na Comisión de Dereitos da Infancia e Adolescencia do Congreso dos
implantación de locais de apostas nas inmediacións de espazos frecuentados pola
infancia, adolescentes, xuventude, centros educativos, culturais, deportivos, xuvenís ou
asociativos. Elaboración dunha ordenanza municipal de publicidade que regule entre
outras, a eliminación de calquera carteleira no mobiliario urbano ou espazo público
deste tipo de establecementos, cinguíndose única e exclusivamente aos carteis do propio
local co seu nome e sen ningún tipo de publicidade. Realizar actividades informativas
nos centros escolares, para afondar no uso que fan os rapaces dos xogos on line e das
apostas e os posibles problemas derivados deste uso. Pór en marcha novos modelos que
permitan desenvolver un ocio san e que potencien o coñecemento, o deporte, as artes e a
cultura. Reforzar a formación da policía local encamiñada a familiarizalos coas
infraccións relacionadas coas apostas e o xogo e moi particularmente do acceso ás
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mesmas dos menores de idade. Instar ao goberno estatal e autonómico atendendo ás
competencias de cada un deles, a limitar a comunicación comercial de apostas
deportivas e de xogos de azar en horario infantil, incluíndo os eventos deportivos que se
dean nesas franxas horarias. Evitar as promocións de eventos deportivos de equipos de
categorías xuvenís e inferiores, por parte das empresas de xogos de azar, así coma
limitar os bonos regalo para realizar apostas coma reclamo publicitario e outros tipos de
ganchos que provoquen a aparición de novas ludopatías. E para finalizar, promover que
parte da recadación derivada do xogo se destine á atención do xogo patolóxico e as súas
derivacións. Moitas grazas.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu, se se me permite dous puntiños
sobre, antes de pasar a esta moción, sobre a moción anterior. Ninguén pretende que o
señor Alcalde sexa o controlador dos traballadores do concello, simplemente a nosa
proposta é que o señor alcalde ou alcaldesa, teña dedicación exclusiva a este concello
que o merece. E por outra banda, vostedes votaron aquí unha moción que pon
“implantación dun sistema de rexistro e control de entrada e saída laboral dos
empregados do concello”. Nada máis. Non se fala nin de produtividade, nin de
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Padrón.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Ramón

expedientes, nin nada diso. Entón que quede claro que este grupo votou en contra da
empregados deste concello, non dun sistema de control de expedientes, de
produtividade e de cousas desas. Iso é o que pon a moción. Nada máis. Sobre a moción
que nos presenta o Partido Popular, estamos totalmente de acordo, porque a ludopatía e
os xogos de apostas é un problema gravísimo, pero tamén queremos facer unha
reflexión, que é que como pasa sempre, primeiro permitimos que entrara todo este
mundo das apostas e de todo isto, e agora vamos, démonos conta da gravidade e do que
está pasando e corremos apresa a lexislar. Pero ben, coma noutro tipo de cousas, non
queda máis remedio. Polo tanto, todo o que vaia na dirección, creo que todo isto son
competencias tanto estatais coma da Xunta de Galicia. O concello teremos que adaptar
unha ordenanza a todo ese tipo de leis, supoño. Creo que non temos nós competencias
exclusivas para lexislar sobre este tipo de limitacións ao tema das apostas. E dicir que,
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os equipos de fútbol ou a outros equipos deportivos que saen na televisión a calquera
hora do día, levan publicidade de casas deportivas, entón habería que empezar por
prohibir esas publicidades coma no seu día prohibiuse a publicidade do tabaco, en todo
evento deportivo. Entón, nada, vamos a apoiar a moción, pero os gobernos son os que
teñen que tomar cartas no asunto e antes de que se producira este problema, antes de
que en España houbera entrado todo este tipo de apostas ou de empresas, ou de grandes,
porque isto xa son multinacionais, deberíase haber feito unha regulación moi, que
limitara moito todo isto e non ter que agora ir a remolque, visto todo o que está
producindo na sociedade, a cantidade de suicidios que está provocando este tipo de

voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Democracia Orensana vai apoiar esta moción
porque é unha moción coherente, unha moción importante, unha moción que tócanos a
todos porque por desgraza os xogos están en todos os sitios. Aquí fálase de menores
pero por desgraza coñezo xente “maiorcita” de idade que en horario laboral, xogando.
Por desgraza, coñezo xente dese tipo. Entón penso que deberíamos acabar con esta
lacra. Penso que deberíamos endurecer ás leis á hora de que cando unha persoa quere
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou
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xogos. E nada máis, esa é a reflexión, pero ben, vamos a votar a favor. Nada máis.

montar un negocio deste tipo, procurar que estean afastados dos núcleos onde haxa
Hoxe temos un problema moi grande porque hoxe todo o mundo ten o móbil conectado
coa internet e esa é a desgraza do ser humano. Internet. Internet neste caso, porque todo
o mundo, ás nove, ás oito, ás sete, a calquera hora conéctase, e aí está o problema. O
problema está, que coma en moitas cousas vamos a ter que ensinar aos nosos fillos,
coma en moitas cousas vamos ter que ensinarlle o problema das apostas, o problema
que carrexa porque desgraza familias, desgraza persoas e xa vos digo, coñezo casos de
xente maior, bastante maior que están enganchadas e moi metidas nisto. Ou sexa que
isto ten que ser mirado para todos os puntos, para os nenos, para os mozos e para a
xente maior. Democracia Orensana, encantaríalle que nun futuro, que nun futuro moi
próximo, se acabara con esta perdición porque realmente, os xogos deste tipo son a
perdición. É perder diñeiro, perder tempo e perder saúde. Polo tanto o noso apoio é
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contundente e firme a esta moción, en todos os sentidos, para adiante, para atrás, está
correcta e apoiámola como non cabería doutra forma. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o señor
Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben. Non quero repetir o que xa se dixo aquí. Estamos
absolutamente de acordo con todas as intervencións. Dende logo vamos aprobar esta
moción porque a entendemos acaecida. E como digo, creo que as intervencións do señor
Padrón e da señora Fina Varelas, explican perfectamente o que está pasando co mundo
da ludopatía. En todo caso, os acordos que nos presenta o Partido Popular, nos solicita

introducir limitacións urbanísticas nas ordenanzas municipais, para a implantación de
locais preto de lugares frecuentados pola infancia, de centros educativos, entendo eu,
non?, ou da futura casa da mocidade. Nada máis de acordo con vostedes, absolutamente,
pero temos que ter unha base lexislativa que nos permita facer estas introducións nas
ordenanzas urbanísticas. Non vaiamos querer ser máis papistas que o Papa e facer algo
que sexa ilegal porque se un centro comercial ten licenza e ten dereito a ter unha dereita
de explotación, non vamos a ser nós quen lle prohibamos, se non podemos facelo. E
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terían que estar baseadas, nunha lexislación de ámbito estatal ou autonómico, como a de
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algunhas cuestións coma xa dixo o señor Padrón, que son competencias, ou polo menos

outros puntos que recolle tamén esta moción, coma por exemplo a recadación derivada
Galicia, non depende do Concello de Barbadás. En todo caso, eu non quero reincidir en
todo o dito e dicir que isto é un problema de educación, que nos corresponde a todas e a
todos educar aos nosos nenos dende pequenos, ás nosas nenas, igual que os educamos
en contra do tabaquismo ou do alcoholismo, eu creo que esta é unha grave tara que vai a
sufrir a nosa sociedade, só hai que escoitar os partidos de fútbol, os sábados e os
domingos, cada vez que hai un gol festéxase cunha aposta deportiva, que se gañan
tantos euros. Como di o señor Ramón, nas camisetas de fútbol das estrelas, figuran
marcas deportivas de xogos. Eu creo que isto tería que estar excluído da publicidade,
igual que se intentou excluír a prostitución, o tabaco e o alcohol, eu creo que isto tamén
se debería excluír, pero non nos corresponde ao Concello de Barbadás.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ben, pois despois das intervencións de cada un
dos voceiros dos grupos pouco máis que dicir. Simplemente trasladar sinceramente en
nome, se se me permite, dos cidadáns de Barbadás, o agradecemento a todos vós. A
todos vós que vos estades sumando e vos ides sumar, moi probablemente, na votación, a
este tipo de proposta que nos parece totalmente importante e que de verdade, como
dicía, apuntaba ben o señor Tenente Alcalde, temos que erradicar dende a base, dende a
educación, dende a educación dos cativos, nas escolas e en todos os centros. Se
entendemos e dende logo facemos boa e introduciremos, se se pode agora a viva voz,
esa emenda que dicía o señor Tenente Alcalde, no punto número dous, sempre e cando,

de Barbadás faga todo o posible e poña todo o seu empeño para conquerir este tipo de
proposta. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón? Nada. Señora Fina?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada. Volver a dicir o que vos dixen antes. Que
vamos a ter que nas nosas casas, empezar a dar non só matemáticas, linguaxe, inglés.
Vamos a ter que empezar a dar clases de evitar, como lle dicimos aos nenos non se pode
fumar, prexudícase, tamén temos que incidir que a problemática das apostas. Penso que,
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as lexislacións que estean por riba, dende logo, o permitan. Pero que si que o Concello
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no tocante ás limitacións urbanísticas a introducir na normativa municipal, sempre que

penso que nun futuro non moi afastado, nas escolas debería haber unha área específica
refírome, non xogos... para falarlle do maltrato de xénero, para falarlle o que prexudica
fumar. Moitas veces o ser humano polo día a día, ás horas que temos, sempre andamos
correndo, temos a veces pouco tempo para explicarlle aos nosos nenos cousas que son
moi importantes, que no pasado os nosos pais nos dicían. Penso que o futuro pasa por
haber unha sinatura máis nos colexios onde se poda explicar todos estes temas. Por
exemplo, o tema moi importante, a violencia de xénero. É vergonzoso que segue
pasando cada día máis mortes. Entón, había que reflexionar o que vos digo, unha
sinatura máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, simplemente dicir, si, si, perdón. Non quere dicir
nada máis? Ben. Dicir que creo que todos os veciños e veciñas de Barbadás están a
favor desta moción. Todo o que se acaba de expor aquí pasa polo control por parte da
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familia. Da familia. É unha cuestión educacional por moito que nós lexislemos dende
aquí, as competencias nosas van a ser mínimas e cabe instar. É a proposta que fixo a
señora Fina Varelas en relación ao tema dunha sinatura adicional, había. Había por
dicilo dalgún xeito, no seu momento. Había e pódese complementar con moitas máis
informacións por dicilo dalgún xeito, esa sinatura. Creo que se chamaba educación para
a cidadanía. Votos a favor? Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás para a prevención da ludopatía e
a protección dos menores fronte aos xogos de apostas e on line: 1- O Concello de

por unanimidade, na Comisión de Dereitos da Infancia e Adolescencia do Congreso
dos Deputados. 2-Introducir limitacións urbanísticas nas ordenanzas municipais, á
implantación de locais de apostas nas inmediacións de espazos frecuentados pola
infancia, adolescentes, xuventude, coma centros educativos, culturais, deportivos,
xuvenís ou asociativos, sempre e cando as leis o permitan. 3-Elaboración dunha
ordenanza municipal de publicidade que regule entre outras, a eliminación de
calquera carteleira no mobiliario urbano ou espazo público deste tipo de
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menores de idade en relación co xogo on line, aprobada o 19 de setembro de 2018

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

Barbadás manifesta a súa adhesión á Proposición non de lei sobre a protección dos

establecementos, cinguíndose única e exclusivamente aos carteis do propio local co
centros escolares, para afondar no uso que fan os rapaces dos xogos on line e das
apostas e os posibles problemas derivados deste uso. 5-Pór en marcha novos
modelos que permitan desenvolver un ocio san e que potencien o coñecemento, o
deporte, as artes.6- Reforzar a formación da policía local encamiñada á
familiarización coas infraccións relacionadas coas apostas e o xogo e moi
particularmente do acceso ás mesmas dos menores de idade. 7-Instar ao goberno
estatal e autonómico atendendo ás súas competencias: -limitar a comunicación
comercial de apostas deportivas e de xogos de azar en horario infantil, incluíndo os
eventos deportivos que se dean nesas franxas horarias. -Evitar as promocións de
eventos deportivos de equipos de categorías xuvenís e inferiores, por parte das
empresas de xogos de azar, así coma limitar os bonos regalo para realizar apostas
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coma reclamo publicitario e outros tipos de “ganchos” que provoquen a aparición
de novas ludopatías. -Promover que parte da recadación derivada do xogo se
destine á atención do xogo patolóxico e as súas derivacións”
5. EXPEDIENTE 59/19 MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE OS
ORZAMENTOS PARA O ANO 2019
O Sr. Alcalde toma a palabra: A seguinte moción é o expediente 59/19 moción do
Partido Popular sobre os orzamentos para o ano 2019.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O correcto funcionamento dun concello basease en

previsión de gastos e obrigas que se traducen en compromisos cos veciños e as veciñas
de Barbadás. O contrario ten graves consecuencias para eles, como podería ser o non
contar con partidas económicas para inversión e servizos básicos. A lexislación que
afecta ás entidades locais, establece claramente que os concellos terán un borrador das
súas contas, como moi tarde o 15 de outubro, para que a oposición e os veciños poidan
alegar e presentar propostas. Ademais da súa aprobación antes de finalizar o ano. Unha
vez máis, ponse de manifesto a ineptitude do grupo do goberno de Barbadás, desgana e
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necesidades dos seus habitantes. A redacción dos mesmos significa contar cunha
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contar cuns orzamentos en tempo e forma, e que estes se axusten o máximo posible ás

falta de ideas e iniciativas ao non cumprir estes prazos, pois nin anteproxecto nin
unha irresponsabilidade máxima. Dende o Partido Popular de Barbadás, entendemos
que tanto o Partido Socialista coma o Bloque Nacionalista, teñen asumido que non serán
eles os que xestionen os orzamentos do ano 2019, pois así o están a palpar na rúa e nas
críticas dos veciños e veciñas de Barbadás. O abandono e deixamento cos que tratan ao
municipio, ou as divisións internas que lles afectan dende hai tempo cada vez os poñen
máis lonxe do goberno. Nos vinte e oito anos de goberno do Partido Popular en
Barbadás, é a primeira vez que a estas alturas non se conta con alomenos un borrador,
nin data para a súa aprobación. O que mostra unha falta de transparencia e que o único
que move a este goberno é o rendemento político e o interese veciñal. Aínda que a
lexislación permite a prorrogar os do ano 2018, non chega con copiar capítulo a capítulo
as contas do exercicio anterior, senón que se trata dunha operación de grande
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complexidade contable suxeita a estritas limitacións legais. A bo seguro esta prórroga
suporía unha redución dos gastos para o ano 2019. Este recorte terase que ir asignando a
distintas partidas ao longo do ano por medio de suplementos de crédito, con toda a carga
burocrática que elo supón. Orzar novas partidas deste xeito, implicaría retardar de
maneira considerable as inversións que se pretenden levar a cabo, ata o punto de non ser
posible realizalas e que investir en servizos básicos para a cidadanía poida resultar
imposible. Comezamos un novo ano sen contas aprobadas nin previsións que permitan
ao grupo de goberno desenvolver con normalidades as súas competencias. Gravísima
irresponsabilidade que mostra unha vez máis a agonía política do actual alcalde ou do

quedarán nun caixón sen pór en marcha. Por elo, presentamos ao pleno acordos:
Primeiro, que por parte da alcaldía non se dea conta tanto á veciñanza como aos grupos
municipais das causas para non contarmos a día de hoxe co borrador dos orzamentos
municipais para o ano 2019, e que deberían estar presentados para inclusión das
correspondentes emendas e propostas. Dous, ao entenderse prorrogados os do ano 2018,
instamos ao señor Alcalde a que presente neste pleno, decreto asinado de prórroga dos
orzamentos e que contará cos axustes realizados, tanto á baixa como á alza nos gastos e
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mellorarían a calidade e os servizos que se prestan á cidadanía e que deste xeito
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seu grupo de goberno. O Partido Popular presentou grande número de propostas que

ingresos, xunto co informe previo de Intervención, ambos establecidos legalmente.
urxente a Intervención e entregalo aos grupos políticos municipais, sobre, primeiro, o
estado no que se atopan as partidas orzadas a data de presentación desta moción; áreas
que se verían máis afectadas pola prórroga orzamentaria, partidas de inversións no caso
concreto de Barbadás que se poidan prorrogar e cales non, así coma os límites legais e
as condicións para facelo. Requisitos necesarios á hora de comprometer novos gastos ou
novas inversións que se pretendan levar a cabo no ano 2019. Se existe descadre entre
gastos e ingresos do orzamento prorrogado e a que corresponden. Xunto con esta
moción solicitamos do Alcalde a correspondente orde para contar coa presenza da
señora Interventora no transcurso da sesión plenaria, co fin de que poida informar sobre
os termos que se plantexan na mesma.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Teño tempo?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, un minuto escaso.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Cabe dicir, ben, cabe dicir aos veciños de Barbadás
que o segundo punto do acordo, para que eles saiban, nós recibimos, para que os
cidadáns o saiban, os decretos cando se nos convoca ao pleno. Entón ese punto vámolo
retirar porque si hai un decreto de Alcaldía onde se prorrogan os orzamentos, que nos
entregaron a todos os grupos políticos e que por iso mesmo vamos a retirar ese punto.
Para que quede claro e que os cidadáns o entendan. A señora Interventora atópase de
vacacións, segundo nos explicou o señor Alcalde, entón moitas das dúbidas que temos o

todos os grupos representativos deste concello, díxonos que non coñecía, que
descoñecía que había ese informe de Intervención. Quero aclarar que si é obrigatorio
telo e que si o hai e que o señor Tenente Alcalde nos fixo chegar, a todos, ben, falo de
todos os grupos, non?, a todos os grupos políticos hoxe á mañá, que o revisamos e que
efectivamente, si hai, pero xa ven que descoñece o señor Alcalde,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ten que haber un informe. Sego na seguinte.
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comisión informativa pediuse un informe, que o señor Alcalde quede claro que estamos
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Partido Popular, non van a poder ser aclaradas, pero si no informe. Que tamén na

Grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non vou a repetir o que acaba de dicir
a portavoz do Grupo Popular. Aínda non estando de acordo con algúns dos motivos que
se expoñen na moción, si estamos de acordo, evidentemente, cos acordos, posto que non
comprendemos como dende o inicio da lexislatura, este goberno aprobou, presentou e
aprobou os presupostos todos os anos, o primeiro ano co apoio, grazas ao apoio de
Compromiso, para ter a maioría absoluta para poder aprobar un orzamento, que supoñía
700.000 euros a maiores para poder gastar en servizos aos veciños, que se non chega a
ser polo apoio de Compromiso non houbera saído adiante, xa que o Partido Popular e
Democracia Orensana, votaron en contra. O segundo ano, creo recordar que tamén
presentaron o orzamento en tempo e forma, non tanto por que unha semana antes para
revisalo, tamén saíu aprobado coa abstención dos dous grupos, tanto Democracia
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Señor Ramón Padrón.
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Orensana coma Compromiso por Barbadás, en contra o Partido Popular. O terceiro ano,
saíu tamén aprobado co voto a favor de Democracia Orensana, o noso en contra e o
Partido Popular. Non entendemos por que este ano, contando o grupo de goberno,
cremos que co apoio dun partido polo menos da oposición, Democracia Orensana, non
presentou o orzamento no seu día para ser estudado tamén polos outros grupos e decidir
na votación. Non hai información aos grupos da oposición sobre que pasaba co
orzamento. Chegamos a unha comisión informativa co que se nos entregou para este
pleno e aínda o decreto foi presentado, creo que o día anterior, non había informe de
Intervención. O informe de Intervención dáse esta mañá. Din que van a prorrogar o

que creo que a merece a cidadanía, de que pasou este ano para que o grupo de goberno
non presentara uns orzamentos en tempo e forma. Recordar tamén que creo que se se
prorrogan os orzamentos, as partidas de inversións, creo que quedan bloqueadas. Polo
tanto é diñeiro que non pode gastar o goberno, salvo que se traian a pleno. Non vou a
ser aquí papista pero non sei, teránolo que aclarar o señor responsable de facenda, se
isto vai ser así ou non, porque cremos que os cidadáns, a veciñanza, xa non, ben, nós
que somos representantes dos cidadáns, pero débense unha explicación bastante clara

ACTA DO PLENO

creo que veñen bastante acaecidos para saber se neste pleno, se nos dá unha información
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orzamento, non entendemos por que. Por iso os acordos que pon aquí o Partido Popular

por que este ano non se presentaron os orzamentos en tempo e forma. Nada máis.
Democracia Orensana, ou voceiro.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si. Dicir que hoxe púxenme a ler un artigo que o
señor Ramón Padrón publicou na Voz de Galicia e tíveno que ler tres veces. Non daba
crédito ao que poñía este señor, por chamarlle señor. O Señor Ramón Padrón gústalle
pasar, falar moito do pasado, pois vamos volver ao pasado. Fai catro anos, fai case catro
anos vostede apoiou a este goberno. En tal caso, a quen lle había que pedir
responsabilidades políticas é a vostede, non a Democracia Orensana, porque mire,
recórdolle porque a memoria súa a veces queda un pouco pequeniña. Democracia
Orensana non apoiou a este goberno. Votouse a si mesma. Vostede presumiu tanto co
seu cambio, co seu voto. Moi ben, fixo o que quixo, estaba no seu dereito. Pero agora
que vostede está embarrado ata as cellas, non lle bote a culpa ao outro. Democracia
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a voceira de
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Orensana vota o que considera oportuno. Se vostede, e di que este goberno ten
escurantismo, por que non fala co señor Alcalde? Ata fai pouco vostede viña e falaba co
señor Alcalde, eu penso que sen problemas. É máis, vostede en Piñor e en Parada de
Piñor, é o segundo alcalde. Entón cal é o problema? Vostede non os apoiou? Non ten
suficiente confianza coas persoas que apoiou para preguntarlle que pasa cos
presupostos? Non. Ten que mandar un comunicado á Voz de Galicia, dicindo o que?
Dicindo o que? Copiando as palabras da señora Chelo Vispo porque vostede fixo un
calco e paga das intervencións do Partido Popular. Eu penso que estamos moi
equivocados de lado. Eu penso que vostede tiña quer vir un pouco para aquí porque

señor Ramón Padrón? Acaso eu o 13 de xuño, apoiei a este goberno? Non. Foi vostede.
Vostede vai ter que, vostede soíño vai ter que dar a cara. Si. Vai ter que dar a cara. E non
lle bote barro aos demais, o barro teno vostede nos seus zapatiños. O responsable de que
este goberno estivo aquí, foi súa. E se vostede está tan descontento con eles, por que
non fixo unha moción de censura? Acaso, non había suficientes votos para levala
adiante? Claro que había, pero vostede non quixo. Entón que ven agora? Ven de
santiño? Ande, o conto catro anos xa lle cae algo largo. Grazas.

ACTA DO PLENO

Vostede, que é o que non entende? A ver dígame. Apoio Democracia Orensana, en que
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vexo, vexo que as palabras que din os meus compañeiros do PP é as que di vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra o señor
O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu quero comezar pedindo desculpas aos grupos da
oposición por non ter presentado o informe que abala esta prórroga dos presupostos, ata
hoxe á mañá, porque eu tiven acceso a este mesmo informe, o venres a última hora da
mañá, estaba no meu horario laboral. Accedín hoxe á mañá e foi cando llo comuniquei.
Sinto non ter tido acceso antes. Ben. En canto á moción. Eu o que observo é que
vostedes están desesperados por facer oposición e non teñen con que facela. Propostas
positivas do Partido Popular, teñen presentado moi poucas. Non teñen propostas para
este concello e o que se dedican é pois a intentar embarrar o terreo de xogo para facer
ver que o que estamos facendo está todo mal. Mire, non dubidan en crear unha ficción
interesada que fica moi ben nos medios de comunicación, intentando facer ver unha
división do goberno de Barbadás, para dar a ilusión dun bigoberno enfrontado e
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Tenente Alcalde.
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calamitoso. Vese que vostedes van a repetir aquela campaña electoral que fixeron no
ano 2009, para tumbar ao goberno tamén bicolor da Xunta de Galicia. Eu estou seguro
que entre vostedes hai máis disensións e máis problemas, dentro do Grupo Popular, do
Partido Popular, que hai entre os membros deste goberno de Barbadás. Polo tanto, esa
visión catastrofista de desgoberno e de enfrontamento, existe tan só, existe tan só, no
imaxinario do Partido Popular, que intenta transmitir á cidadanía, con notas de prensa,
que non van alén dun xuízo de parte, baseado en intuicións, en sospeitas non probadas e
en mentideiros. Isto responde máis aos desexos do Partido Popular que á realidade.
Fíxense, se non estarán desesperados que presentan no pleno de xaneiro, no pleno de

febreiro, en marzo, pero en xaneiro, que levamos dúas semanas deste ano e xa están
presentando unha moción polo atraso, reflicte ben ás claras cal é o desespero que teñen
vostedes á hora de facer oposición. Non se preocupen, todo vai funcionar normalmente
cos orzamentos prorrogados. Isto non vai demorar ningunha obra, nin ningún servizo,
nin ningún dos contratos que temos realizado nos últimos anos. Absolutamente ningún.
E ademais, non teñan ningún problema porque este goberno vai traer proximamente os
orzamentos a este pleno, para a súa aprobación. Xa volo anticipo. Vai traer os

ACTA DO PLENO

que nos presenten unha moción de que non damos presentado uns orzamentos en

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

xaneiro, unha moción que fala do atraso dos orzamentos. No pleno de xaneiro. Home,

orzamentos para a súa aprobación. Polo tanto, non vai haber ningún problema. É unha
Fina, pero vostede aproveita as mocións doutros grupos políticos para darse autobombo.
O medo a fiar en fora de xogo, o impulsa a vostede a sumarse ás iniciativas doutros
grupos da oposición, repetindo as súas mensaxes nos medios de comunicación, a non
ser que vostedes fixeran conxuntamente esta moción e a nota de prensa, que tamén
pode ser certo. Este responsable de facenda, tivo unha reunión cos funcionarios e
funcionarias desta casa encargados de redactar e de confeccionar os orzamentos, claro
está, baixo as directrices políticas deste grupo de goberno, e alegaron unha serie de
motivos polos que era imposible presentalos antes de finalizar o ano, que sería o noso
gusto. Era a nosa clara intención, era presentar os orzamentos en decembro do ano
pasado e non foi posible. Esa é a realidade. Os motivos son os seguintes, existe o dobre
de facturas que noutros anos, debido, sobre todo do remanente de tesourería que este
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circunstancia temporal. E señor Padrón, ben, eu non quero repetir o que dixo a señora
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goberno puxo en marcha no ano 18, o número de facturas que se ten que aprobar polo
departamento de Intervención, duplicouse. Isto implica unha tramitación administrativa
moi pesada. Hai que elaborar cada unha destas facturas, repasala, intervila, facer unha
reserva de crédito, e polo tanto duplica moito o que é o traballo administrativo. Hai
unha persoa que participaba tamén, que traballaba no departamento de Intervención, que
exercía as labores de tesoureira accidental e que nos últimos tempos acumulou máis dun
ano de baixa. O departamento de Intervención, as persoas que traballan alí, que teño que
dicir que ademais da Interventora, son dúas persoas, teñen que facer a xustificación de
todas as subvencións do Concello de Barbadás, o que tamén aumenta a súa carga

pública, que era levar todo isto a internet e ter plataformas electrónicas para alixeirar o
traballo e a confección de papel, estase volvendo en contra das administracións, non só
neste Concello de Barbadás, senón en todos os concellos como sae reiteradamente nos
medios de comunicación e como se queixan todos os medios. Créanse moitas alertas na
plataforma electrónica, hai que cargar as facturas dos procedementos dos contratos
menores. Hai que cargar facturas e xustificar
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.

ACTA DO PLENO

prometeu, eu así o vexo, o que se nos prometeu como a salvación da administración
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laboral. A plataforma electrónica duplica os trámites administrativos. o que se nos

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben, despois continúo
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non sei case por onde empezar. Mire, señora Fina
Varelas e señor Padrón, non vou a entrar a quen é a chave neste momento, deste
goberno. Se é vostede ou se son os dous compañeiros de D.O. O importante é darlle a
información correcta aos veciños de Barbadás. Neste momento, por que non se traen os
orzamentos? Deixen as guerras para fóra. En maio, xa se demostrará quen vai gobernar
este concello. O que lle importa aos veciños agora é o que está dicindo o señor Fírvida
neste momento. Mire, vamos a ver, vostede na comisión informativa, o señor Alcalde,
díxonos que non traían os orzamentos pola carga administrativa da área económica.
Creo que estábamos todos e todos o oímos. Vale? Vostede estame dicindo neste
momento que a carga administrativa do departamento da área económica, é debido a
que unha persoa neste momento se encontra de baixa ou estivo case un ano de baixa. Un
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo Vispo, por favor.
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momento. Iso é o que eu quixen entender. Que a ver, hai unha carga administrativa,
aparte do tema da sede electrónica que en vez de favorecer, desfavorece, e que fai máis
carga, neste momento, administrativa da área económica. Mire, voulle recordar que no
mes de marzo, mes de abril, non o sei agora mesmo, non teño tanta memoria visual para
ver a contratación, hai un Tesoureiro, neste momento, que fai as funcións, que lle cobra
a este concello, que estamos pagando todos os veciños de Barbadás, 70.000 euros e
vostede me di...esa persoa que fai? Non pode suplir perfectamente a unha persoa que
está de baixa? A min non me fai graza ningunha, cando 70.000 euros teñen que
desembolsar os veciños de Barbadás e vostede estame dicindo que non son capaces de

deixou de traer os orzamentos a este concello. Vale?. Nunca. E que agora veña vostede
dicindo que a carga administrativa que lle estaba mandando vostede a área económica, é
o problema que ten este concello para non traer os orzamentos, mire, iso está quedando
vostede ante a cidadanía, así, vale? Así. Mire, voulle dicir unha cousa, vostede está
dicindo que van a traer os orzamentos. Claro que o Partido Popular trae esta moción a
primeiros de xaneiro para dicirlles que os traian. Non para obrigarlle. Nós non somos
quen para obrigarlles. Vale? Vostedes teñen unha responsabilidade que é nefasta. E llo

ACTA DO PLENO

gobernaba, vinte oito anos gobernou, e nunca, nunca, e dígoo coa boca moi chea, nunca
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traer os orzamentos. Mire, este concello tiña menos xente cando o Partido Popular

estamos demostrando pleno a pleno. Vostede dicíame antes que o Partido Popular,
propostas? Neste momento, senón me equivoco, levamos máis de noventa, dous por
pleno. Vostede multiplique doce meses que ten o ano, a dous, e lle saen as contas. Os
veciños o poden multiplicar. Tampouco son exacta para dicir se son noventa ou son
noventa e oito. Non nos faga vostede a nós, vale?, partícipes da irresponsabilidade deste
goberno. Deste goberno. Mire, máis lle vou dicir. Voullo deixar para a última
intervención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, que vai na segunda intervención.
Excedeu xa, vai en tres minutos trinta segundos. É que falaba vostede da segunda
intervención. Está nela.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non se preocupe señor Alcalde. Creo que no que
dixen ata este momento, ben queda claro, que non lle bote a culpa á área económica.
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Grazas señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Chelo Vispo. Ten a palabra o
señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Mire señor Tenente Alcalde,
responsable de facenda, con dicir que, non emborrone ao dicir que nós facemos
seguidismo coa moción do PP, porque nós temos votado aquí mocións en contra do
Partido Popular en contra que vostedes teñen votado a favor. E é máis, vostede está
hoxe sentado aí nesa cadeira, e é o responsable de facenda, porque este grupo, no seu
día, deu un apoio de investidura ao señor Alcalde, un apoio de investidura para que fose

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Entende, señora, digo señora, Varelas.
Este grupo, apoiou unha investidura dun alcalde que tiña un pacto feito con outro grupo
de goberno. Creo que as cousas son así. E non, vostede é o responsable da xestión dos
orzamentos. E lémbrolle, Compromiso por Barbadás, votou a favor do primeiro
orzamento deste grupo de goberno, que supuña 700.000 euros máis, se non sen o noso
apoio non houberan tido ese diñeiro para gastar. Vostede coma necesitaba o voto, unha
vez preocupouse de poñerse en contacto con este grupo. Incluso se desplazou, cousa que

ACTA DO PLENO

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non é certo.
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alcalde, e fixo un pacto con vostedes.

non volveu facer nunca máis. Teño que dicir como son as cousas. Por iso, sacamos,
votamos, abstivémonos para ver se vostedes, no terceiro ano, recollían iniciativas de
Compromiso, que non recolleron, por iso o ano pasado votamos en contra. E saíu
aprobado grazas ao voto a favor de Democracia Orensana, lexitimamente. Está claro.
Nós nin facemos seguidismo de ninguén nin deixamos de facelo. Votamos en
consonancia do que nós pensamos, simple e llanamente. E non diga que iso non foi así.
Vostedes, o primeiro ano, tiveron unha actitude que o resto dos anos, vostede non tivo e
recoñézao. Con relación, isto son cousas menores, pero con relación a súa xestión ao
fronte de facenda. Se presentou durante tres anos os orzamentos, e se este ano di que
non podía, non puido por, ben, tamén hai que dicir que se esta moción ven ao pleno,
fálase diso, senón non falaríamos diso e vostede non daría explicacións a ninguén que é
o que está pasando porque non se presentan uns orzamentos. Entón para isto vale o
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pleno tamén. E se este grupo presenta unha moción, e vostede aquí se explica, pois dará
as súas explicacións. Pero nós rebatiremos as súas explicacións, se nos parecen ben ou
non nos parecen ben. E neste caso se vostede se queixa porque non puido por motivos
administrativos, por tempo ou por que sexa, polo motivo que sexa, pois mire, ao mellor,
en vez de contratar a un auxiliar de turismo, ao mellor tiña que contratar a outra persoa
para o servizo de Intervención Porque se todos os anos vamos a ter este problema, se
cada vez vai a... E vostede, vostede pense que a responsabilidade de presentar uns
orzamentos en tempo e forma é do goberno e se necesita unha persoa máis nese servizo
porque non se dá feito, pois terá que contratar unha persoa máis nese servizo. E non

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): ten que cubrir ou ten que ter cubertos
os servizos básicos do concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, agradézolle pero excedeuse en trinta,
excedeuse en trinta e un segundos
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E unha cousa. Perdón, eu creo que
tamén se excedeu e non dixen nada. Si, eu creo que se pasou un minuto largo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non. Non. Sabe que non, Ramón.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que remate señor Ramón.
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noutros que oxalá puidéramos dar, pero se non chegamos a eles pois

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E mire, porque llo quería dicir, ao
que falaba dos pisos e da xente que viña vivir a este concello. Pense vostede que levan,
van facer catro anos. Allariz, con seis mil e pico habitantes, que nós xa vamos case aos
doce mil, e estanos pillando no orzamento, na cantidade do orzamento anual.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ben, despois de estar escoitando as explicacións,
penso que ben, dixo que o tema é polas obras que van a facer, para facturacións do
remanente. Eu supoño que durante un ano que tivestes, que é un tema que sabiades. É
un tema que sabiades que iades gastar o remanente nas obras que se ían facer. É obvio
que outros anos, se se presentaban xa case ao final do ano, que este ano ía haber
problemas porque se seguimos co mesmo persoal e hai máis traballo que facer, cae de
caixón que non ía dar tempo. Entón, eu penso que aí foi un fallo, un erro voso, non
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meter unha persoa, unha persoa ou dúas, as persoas que fagan falta para facer os
orzamentos, porque penso que os orzamentos é unha das cousas principais que ten que
facer un concello. Claro que non me gusta no punto que estamos. Claro que a
Democracia Orensana non lle gusta que chegue o mes de, a mediados de xaneiro, sen
orzamentos, pero por desgraza, os veciños, xa se van acostumando a estes temas porque
véxase Concello de Ourense, sen orzamentos case catro anos, gobernado polo Partido
Popular. Véxase o goberno, gobernado polo PSOE tamén sen orzamentos. Sinceramente
a política é aburritiva, dígovolo dende a parte que se ve dende afora. Parece que agora
facer orzamentos é a cousa máis difícil do mundo. Cando as persoas escoitan isto, din

tónica de moitos concellos é algo que a Democracia Orensana non lle gusta. Por que?
Porque había, sabendo a carga de traballo, había que ter un pouco de previsión e se fai
falta unha persoa ou dúas persoas para iso en concreto, métense, porque eu creo que non
hai ninguén, ninguén, polo menos falo por Democracia Orensana, que se puxera en
contra de meter unha persoa para sacar isto adiante. E nada, dicirvos que o fagades
canto antes, que o fagades non xa con presas, porque as presas xa chegamos tarde, pero
sobre todo que os fagades pensando nos máis débiles, nos máis necesitados e que sexan
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“bueno oh! Non os temos no goberno, “Bueno oh!”, non os temos en Ourense!”. Por

uns presupostos para axuda ao cidadán.
señor Tenente Alcalde. Tres minutos.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, vou seguir moi rápido cos motivos que levaron aos
atrasos dos orzamentos. Aparte dos que dixen na primeira intervención teño que citar
que teñen que rexistrar e comprobar todas as retencións que se fan de todos os gastos e
que antes non se facían. O envío de xestión de tesourería ao banco. Hai que presentar
tres sinaturas de todos os documentos de pago por triplicado, cousa que antes tampouco
se facía, asinaba só unha persoa. Hai que puntear todas as nóminas e cubrir o modelo
170 e facelas de unha en unha e temos máis de 160 nóminas que facer neste concello. E
este traballo o están facendo só dúas persoas. E non quero non asumir as miñas
responsabilidades. Claro que teño responsabilidade como concelleiro de facenda, señora
do Partido Popular, asumo a miña responsabilidade. Claro que a miña responsabilidade
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que o Concello de Barbadás teña uns orzamentos, e se presentan fóra de prazo, se
presentan tarde este ano. É certo. Pero é derivado pola carga administrativa que ten o
servizo de intervención. Seguramente tiñamos que ter cuberto ese servizo con máis
persoal. De feito é un erro que vamos a acometer, a subsanar este ano coa contratación
doutra persoa para ese servizo, igual que en secretaría. A proposta de persoas desta casa,
nos demos conta de que a carga de traballo é moita en certos servizos, se vai alixeirar a
carga laboral en algúns lugares e se vai a contratar unha persoa máis para secretaría e
outra persoa máis para intervención. Precisamente para evitar estes problemas de
colapso e de carga laboral. Pero a situación foi a que nos veu dada. A min, a nós se nos

económico de 2018 ou facíamos orzamentos. Que todo á vez non se podía facer. Eu
dende logo, eu elixín pagar as facturas. Dende logo. Antes que facer os orzamentos hai
que pagar as facturas. E despois, unha vez pagadas as facturas, unha vez pagadas as
nóminas, unha vez cumprida coas obrigas legais que ten o Concello de Barbadás, os
políticos xa viremos a realizar os nosos orzamentos, que non nos teñen tanta presa
porque como digo, uns orzamentos prorrogados, como ben dicía a señora Fina, home,
eu supoño que isto que vostedes nos chamou, supoño que multiplicará por noventa, ao
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plantexou a posibilidade, así directamente, que ou ben, pagábamos todas as facturas

alcalde de Ourense, porque leva noventa meses cos orzamentos prorrogados no
Popular de Ourense, que non é capaz de aprobar uns orzamentos en catro anos. Nós
temos pensado aprobalos. Houbo unha sobrecarga laboral e foi imposible facelo en
tempo e forma. O tesoureiro de Barbadás cobra o que ten que cobrar unha persoa desa
categoría profesional, nin un duro máis, nin un euro máis, nin un euro menos. Cobra o
que cobran nesta casa e o que se ten que cobrar por unha persoa con esa categoría
persoal. Os investimentos non están paralizados, señor Ramón. Nós podemos executar
os orzamentos exactamente igual que no ano 2018. O que pasa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
O Sr. Fírvida toma a palabra: O que pasa que se cambian de partidas orzamentarias
teríamos que facer modificacións de crédito, pero non habería ningún problema, e os
servizos públicos en Barbadás están absolutamente garantidos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Señora Chelo, ten un minuto, por
favor. Empezamos de novo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Para os veciños de Barbadás, voulle ler a memoria
de Alcaldía de 2018, do señor Alcalde. “Ademais, o orzamento é un documento de gran
importancia, non só como elemento de planeamento, senón tamén polo carácter
limitativo que ten en relación aos gastos nel contemplados, permitindo deseñar as
condicións e posibilidades da acción municipal. Ademais é o elemento económico
imprescindible para tentar dar resposta a distintas necesidades ás que se enfronta o
concello no momento actual, procurando ao mesmo tempo, en todo caso facelo dunha

persoas e as súas necesidades, priman sobre outros criterios ou consideracións”. Con ler
isto, señor Alcalde, xa lle digo que a responsabilidade é toda súa e do señor Tenente
Alcalde, e non lle boten a culpa a outras persoas da área económica, que non a teñen.
Nos queren convencer de algo que non é certo. En vinte e oito máis tres, trinta e pico
anos, é a primeira vez que pasa. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Chelo. Mire, subscribo totalmente o que
di esa memoria da alcaldía. É certo. E mantéñome e corrobóroo, e corroboro que é así.
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obxectivos afondar nas políticas de benestar social, no que o investimento para as

Número: 2019-0001 Data: 19/02/2019

posición estable e realista. Os orzamentos para o ano 2018, teñen coma un dos seus

Pero quérolle lembrar que estamos en xaneiro. Que as necesidades dos veciños e
xaneiro 2019. Penso eu, que non mudaron. Que non mudaron, pero ben. Lembro a
señora Chelo Vispo que presentar mocións é un dos seus traballos. Home claro. Dixo
vostede, presentamos tantas mocións e non sei canto. Dixo iso. É un dos seus traballos,
coma presentou o Bloque Nacionalista Galego, no seu momento. Coma presentou o
Partido Socialista no seu momento, cando estábamos na oposición, e como presentan
Democracia Orensana e Compromiso por Barbadás, cando están na oposición. Vostede
arrógase agora que non contar con orzamentos pois non se poden levar a cabo esas
mocións. Lembre vostede, señora Chelo, que o feito de que haxa e de que presenten
vostedes unhas mocións, é potestade do goberno levalas adiante ou non, entre outras
cousas. Lembrarlle ao PP tamén, que a existencia dun tesoureiro, é unha obriga legal,
que cando vostedes gobernaban non había esa obriga legal. Non sei se o lembra. Haillo
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que dicir aos veciños de Barbadás. Non conte medias verdades. Diga a verdade. Diga a
verdade. O tesoureiro ou a tesoureira existen porque é unha obriga legal implantada
polo goberno do señor Rajoy. E o tesoureiro ou a tesoureira, neste caso tesoureiro
resulta que é un habilitado nacional e ten que cobrar o mesmo salario que cobran os
outros habilitados nacionais que hai neste concello. Así de fácil e de conciso. Vostedes,
aclararlle simplemente, fala de contratar e de deixar de contratar persoal, como aclarou
o señor Tenente Alcalde no seu momento, e o señor Ramón tamén o dixo, vamos a ver, a
posibilidade di que suplan vostedes a existencia dunha persoa contratada en turismo, por
outra persoa. As previsións, señor Ramón, ás veces non se cumpren, e hai que ver a

Iso non estaba previsto, dende logo. Unha vez detectada esa anomalía, por chamarlle
dalgún xeito, pois tomarase a medida oportuna, para solventalo. E dicía tamén vostede
señor Ramón que non hai información aos grupos políticos, e que a información haina
que facilitar cando hai algo que informar. E tamén é obriga, como dixen á señora Chelo,
de preguntar por parte dos grupos políticos, cal é a circunstancia que ocorre ou que acae
para que non haxa orzamentos. A posibilidade de realizar preguntas por escrito ou
verbais está aí. Nós no momento en que teñamos que facilitar información, negociar os
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carga de traballo excesiva no que é intervención, no departamento, na área económica.
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evolución. Neste caso, este ano, como ben aclarou o señor Tenente Alcalde, houbo unha

orzamentos, falaremos. Estamos aquí para iso. Estamos aquí para iso, precisamente para
noso obxectivo. Ningún outro. Votos a favor da moción do Partido Popular?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, Democracia Orensana e
Compromiso, Grupo Mixto, a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Socialista e BNG, en contra.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PP,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG o
seguinte acordo: “ Moción do Partido Popular sobre os orzamentos para o ano
2019: 1- Que por parte da alcaldía se dea conta tanto á veciñanza como aos grupos
municipais das causas para non contarmos a día de hoxe co borrador dos
orzamentos municipais para o ano 2019, e que deberían estar presentados para
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inclusión das correspondentes emendas e propostas. 2-Instar ao señor Alcalde a
que emita orde a Intervención para realizar un informe de xeito urxente a
Intervención e entregalo aos grupos políticos municipais, sobre: - Estado no que se
atopan as partidas orzamentadas á data de presentación desta moción; áreas que
se verían máis afectadas pola prórroga orzamentaria; partidas de inversións no
caso concreto de Barbadás que se poden prorrogar e cales non, así coma os límites
legais e as condicións para facelo; requisitos necesarios á hora de comprometer
novos gastos ou novas inversións que se pretendan levar a cabo no ano 2019; se
existe descuadre entre gastos e ingresos do orzamento prorrogado e a que

co fin de que poida informar sobre os termos que se plantexan na mesma.”
6. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR A COMPRA DE
MAQUINARIA. EXPEDIENTE 61/2019
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Grupo Mixto para reclamar a
compra de maquinaria. É o expediente 61/2019. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Respondéndolle ao que dixo ao final,
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corresponden; xunto con esta moción solicitamos do Alcalde a correspondente orde

ten razón o que dixo vostede ao final, o de pedir información e tal. Entón non critiquen
orzamentos, e outro grupo tamén se preocupe por iso para saber como está o estado.
Agora xa sabemos algo. Entón tamén non critiquen que se presente unha moción
preguntando por iso. Supoño. Ben, pois miren, xa que van a elaborar o orzamento, xa
que van a elaborar o orzamento, como dixo o señor Tenente Alcalde, aí lle vai unha
proposta de Compromiso por Barbadás que consideramos que debería asumir este grupo
de goberno. Dende Compromiso por Barbadás consideramos necesario dotarnos de dúas
máquinas, imprescindibles para a mellora do servizo de obras e o de parques e xardíns.
Para o servizo de obras, á merca dun camión con grúa e basculante, tonelaxe media. E
para o servizo de parques e xardíns, a merca dun apeiro para o tractor municipal de gran
capacidade para o triturado de ramas, e que incluso se articule a maneira para que poida
dar servizo á propia veciñanza. O acordo ao que queremos someter á votación, é instar
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ao grupo de goberno municipal a que inclúa no próximo orzamento de 2019, se é que se
elabora, ou senón por modificación de crédito do orzamento prorrogado, dúas partidas
para a merca dun camión equipado de grúa basculante de tonelaxe media, e dun apeiro
para o tractor municipal para a trituración de ramas. Ben, o do camión grúa basculante,
cremos que é, xa de fai anos, que o servizo de obrar debería contar con esta ferramenta
porque é imprescindible, para un mellor funcionamento do servizo, máis rapidez, nas
obras é fundamental. Non hai moito máis que dicir. E no tema do apeiro para o tractor,
unha bio trituradora de gran capacidade, a nosa idea sería que se habilitara un lugar en
Barbadás e outro en Piñor, ou na zona de Finca Fierro, onde está o depósito da auga,

almacenaxe das podas e desbroces da veciñanza en particular. E o apeiro ese serviría
para que o tractor se desprazara a eses dous lugares, que sería un en Barbadás, xa digo,
e outro na zona de Finca Fierro, que daría servizo ás dúas partes do concello, e alí se
triturara toda esa masa forestal, para facer compostaxe que puidera ser vendido aos
veciños e aforraríamos o ter que andar facendo transportes a outro concello como creo
que se estaba facendo, non sei se se deixou de facer, agora o responsable da materia pois
informaranos de como está actuando neste tema o grupo de goberno. Nada máis.
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para que tanto as propias podas e desbroces das propias brigadas municipais, para

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou
O Sr. González toma a palabra (DO): Si, nós tamén queríamos saber o que di o
concelleiro de xardíns, sobre este tema. E nun principio estamos de acordo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do
Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben, pois nun principio, esperando ao que
poida explicar o responsable do servizo, tanto de obras coma de xardíns, sobre esta
proposta do grupo de Compromiso, nun principio estamos totalmente de acordo. O que
si tamén, sería necesario saber se a merca do camión grúa basculante de tonelaxe media,
suporía a contratación dun condutor para o mesmo. Compre sinalar que ao día de hoxe,
nas bases de postos de traballo, temos a dous traballadores, a un tractorista e un palista.
Non sei se sería de obrigado cumprimento a contratación dun condutor de camión deste
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tipo de maquinaria. Vámonos reservar para a segunda rolda. Vou retrotraer un pouquiño
a moción anterior. Recordarlle ao señor Tenente Alcalde cando se escusaba no volume
repentino da área económica, que o Partido Popular trouxo no seu momento, no
momento que saíu publicada a nova Lei de Contratos do sector público, á que vostede
bota a man agora para xustificar a falta de orzamento, trouxemos esa proposta, que
ademais estaba aínda nun prazo no que non había entrado en vigor e aínda tiñamos
tempo de realizar. Pois traemos precisamente esa proposta para adaptar as
correspondentes áreas do concello debido ao volume que ía supor esta nova lei.
Votárona en contra. Esa é a incongruencia deste grupo de goberno. E agora, non temos

O Sr. Alcalde toma a palabra: moitas grazas, señor Manuel. Ten a palabra a señora
Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos
e feliz ano. Eu con respecto da cuestión anterior que se nomeou do remanente de
tesourería, e das obras incluídas no remanente de tesourería, quería aclarar que
precisamente a implantación da nova Lei de Contratos do Estado, modificou o xeito de
traballar deste concello porque antes as contratacións e as obras, facíanse contratacións
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orzamentos, eh!, e escúdanse en que foi esa nova lei a que motivou os problemas e o

a través da páxina web e o proceso era menos complexo. E agora, coa obrigatoriedade
e 15.000 máis IVE para servizos e subministros, pois todos os criterios se endureceron,
para ben porque hai unha maior transparencia. Entón todo isto si levou un maior atraso
no que é a execución das obras porque evidentemente hai uns prazos moi estritos, hai
unhas mesas de contratación que se teñen que reunir para todo tipo de obras que superen
os 40.000 euros. E entón isto provocou un pequeno atraso no que é a execución nas
obras, nos proxectos incluídos nas obras do remanente. E ben, xa entrando en materia na
moción de Compromiso por Barbadás, dicirlle que o Concello de Barbadás, o goberno
de Barbadás, xa estivo hai meses traballando na compra dun camión, máis ou menos
destas características, e naquel momento non se puido facer por falta de dispoñibilidade
económica. Agora a situación mudou porque acaba de saír unha subvención do Fondo
de Compensación Ambiental no que se poden adquirir vehículos híbridos, vehículos
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eléctricos ou vehículos destinados ao medio ambiente, a labores de medio ambiente.
Entón, estamos traballando nesa subvención, cando teñamos máis información
transmitirémoslla aos grupos políticos. E sobre o tema de parques e xardíns e a merca
dunha biotrituradora, dicirlle que xa hai uns meses foille concedida ao Concello de
Barbadás unha subvención do Ministerio de Medio Ambiente para a implantación en
Barbadás dun proxecto de compostaxe. Estamos traballando nese tema. Vamos a
empezar coa campaña, coa campaña de implantación. Primeiro ten que ser unha
campaña informativa previa. E o proxecto de implantación de compostaxe inclúe a
merca dunha biotrituradora que á vista de que si que existe unha demanda importante

dado que a biotrituradora vai ser propiedade do Concello de Barbadás, vaise ter en conta
non só para as cincuenta familias que poden beneficiarse deste proxecto piloto de
implantación da compostaxe nos fogares, poderase utilizar tamén, poderemos articular
algún sistema para recoller as podas, visto que vamos ter un camión, evidentemente,
pois para recoller os restos de poda nos diferentes puntos, levalos á biotrituradora para
tratalos. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Victoria Morenza. Ten a palabra o
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por parte dos veciños e veciñas de todos os núcleos do concello para recoller e tratar

señor Ramón Padrón.
anda cun camión aquí no concello, que anda, neste caso, é o camión creo que da
empresa concesionaria do lixo. Supoño que esa persoa poderá andar co camión grúa
tamén se é o propio do concello. O que pasa é que o camión do lixo non é idóneo para
as labores que realiza a brigada de obras. Polo tanto, felicitámonos de que consideren xa
estas medidas coma imprescindibles para dar servizo á cidadanía. O tema do camión xa
non vamos a dicir nada porque xa está clara a súa utilidade. O que si queremos recalcar
e deixar claro cal é a nosa postura no tema da compostaxe e da utilización da
biotrituradora. A nosa idea é que como vostede saben existen dúas zonas diferenciadas
do concello, o centro neurálxico que é A Valenzá, que neste caso, ben, A Valenzá non
produce tanto resto forestal, ben, si o que o tema da brigada de obras, das árbores e iso,
pero non tanto coma dos particulares, entón, pero ben, como queda no medio das dúas
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grandes zonas deste concello, habilitar dúas zonas, que unha sería a zona onde está o
depósito da auga, e logo de Finca Fierro, e outra sería aquí en Barbadás, para que se
depositaran os particulares, puideran depositar eses restos e onde se puidera facer a
compostaxe, e onde se trituraría. Por iso dicimos que a biotrituradora debería ser para o
tractor porque é o que a podería trasladar dun punto a outro, en cuestión de pouco
tempo, e realizar os traballos. Entón, que quede claro cal é a nosa idea de como debe
funcionar o servizo. Pois pedímoslle a este goberno que canto antes, canto antes, se
poña adiante ese servizo porque é moi importante para a veciñanza do Concello de
Barbadás. Nada máis.

O Sr. González toma a palabra (DO): Señor Padrón, creo que se lle adiantaron á
moción. De todas formas, se adiantaron, e nós estamos de acordo coa moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do
Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, ben, pois insisto no que xa dixemos na
primeira intervención, que estamos totalmente de acordo. Iso si, como dicía o señor
Padrón, que esa biotrituradora que sexa adaptada para que os tractores a poidan utilizar,
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voceira de Democracia Orensana.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou

non sexa para outro tipo de vehículos. Ben, si que condicionamos, a ver, vámola votar a
cando se aluga ou cando se solicita por así dicilo prestado algún tipo de vehículos
similares, quen está conducindo e como sería o caso de que se mercara este camión
grúa, de quen o vai utilizar e se realmente podería ser a mesma persoa que o está
facendo hoxe quen o pode facer. E preguntarlle tamén á señora Morenza, onde vai estar
ubicada a biotrituradora. Reiteramos, imos aprobar, parécenos moi interesante e moi
necesario para o concello estas dúas partidas. Unha para camión grúa, para o servizo de
obras e outra para o útil biotriturador. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señor Manuel. Ten a palabra a señora
Victoria Morenza que ten tres minutos.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas. Non, só explicar que todas estas
cuestións, non é que nós cheguemos aquí a un pleno e saquemos aquí da manga, nin
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nada. Simplemente se houbera un pouco máis de comunicación entre a oposición e o
goberno, quizáis estes temas xa llos podíamos haber aclarado a todos. Se vostedes están
traballando nunha moción, pois, se vostede chaman ao concelleiro responsable e lle din,
mire estamos traballando nesta moción, pois eu xa llo houbera explicado a calquera de
vostedes, non teño ningún problema, eu ou calquera dos meus compañeiros. Sobre o
tema do camión aínda non temos claro que tipo de maquinaria, que tipo de maquinaria
vamos a comprar porque temos que ver se se nos adapta a liña de subvención, á orde de
subvención e vamos a estudiar todas as posibilidades. Para o que non está este concello
é para contratar máis persoal. E sobre o tema da biotrituradora, está enmarcada nun

cando, no momento que se leve a cabo este proxecto, se coa biotrituradora se pode levar
a cabo este tipo de tarefas e como nos podemos organizar. É un tema que en principio
está pechado, pero nós non estamos pechados a utilizar a biotrituradora dado que pasará
a ser propiedade do concello, a utilizala. E dicirlles que para nós este concello non está
dividido en Villa Arriba e Villa Abajo. Para nós este concello está dividido entre os
pobos de Loiro, Sobrado, Bentraces e Barbadás, e logo está Valenzá e As Lamas e logo
está Parada, Piñor e Santa Uxía. Entón non queremos facer discriminacións e levar
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Medio Ambiente, coma dixen antes. Repito que se estudará despois da implantación,
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proxecto de implantación de compostaxe que ten unha subvención do Ministerio de

maquinaria para esta zona, porque non. Ao mellor temos que desprazarse, ten que
restos de podas nos diferentes puntos. Non é un servizo descabellado. A nós parécenos
máis racional facelo así que situar unha máquina nun lugar. Ou mesmo a proposta que
fai vostede de adaptala ao tractor desbrozadora, tampouco a consideramos. Teremos que
estudiar a súa viabilidade técnica porque a biotrituradora xa lle digo que é unha
maquinaria independente do tractor desbrozadora, que é o que está recollido no
proxecto do que xa lle, para o que temos concedida a subvención. Temos que adaptarnos
ao proxecto presentado no seu día.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
Un minuto.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Pois vostedes adáptense que así nos
funcionan e son eficientes os servizos moitas veces. Mire, xa non se nos adiantou
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ninguén porque esta proposta xa a fixemos o primeiro ano de estar aquí. Tanto o do
camión grúa coma iso. O camión grúa voulle dicir. Mira, o camión grúa ten que para
que dea servizo bo e efectivo ao servizo de obras ten que ser un camión que non chegue
a 10.000 kg de tonelaxe e con grúa e basculante. Nada máis. E logo despois, o da
biotrituradora, para que sexa eficiente e dea servizo ao concello, ninguén está dividindo
o concello. Estámoslle dicindo dous puntos neurálxicos para que os veciños se poidan
acercar coas súas propias podas. Vostede o que non vai ir é casa por casa recollendo
cando a chamen, vai chamar ao tractor que vai co remolque ou o camión buscar as
podas dun veciño ou de dous. Por iso, hai que habilitar dous sitios onde os veciños terán

masa forestal en pouco tempo e porque o apeiro ten que ser para o tractor, para que teña
esa mobilidade dos dous puntos cada certo tempo, cando se almacene moita masa
forestal vaia e a triture. Esa é a maneira de funcionar, é a maneira de traballar. Pero ben,
se vostedes fan outra, pois serán vostedes responsables se o servizo funciona ou non
funciona.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Só tres cuestións. Primeira. Falaba
vostede do condutor do camión de lixo. O condutor do camión de lixo é dunha empresa
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tractor, a biotrituradora haina para tractores de grande capacidade que procesan esa
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que levar alí as súas podas e almacenalas alí. E logo, o tractor coa mobilidade que ten, o

privada, non é un traballador do concello, señor Ramón. Haino que deixar claro. O
están asignados por esa empresa a ese traballo. Non ten nada que ver co concello.
Deixarllo claro por se xurdira algunha cuestión en relación a ese asunto. Segundo.
Vostede fala de axeitar as subvencións, e que así nos vai. E que hai que lembrar que
xestionar unha subvención e adaptarse a ela, supón optimizar recursos dos veciños de
Barbadás, e das veciñas. E que se nós imos a gastar sen ter presente as subvencións que
poden aparecer da Xunta de Galicia ou da administración central, malos xestores
seríamos. Malos xestores seríamos. Creo que debemos aproveitar todas as opcións de
percibir ingresos no concello. Ao mellor, algunhas veces non se adaptan ao cen por cen
ao que nós precisamos, pero adaptarse tamén é xestionar eficazmente os recursos. Se hai
unha subvención debémola aproveitar, e témonos que adaptar a esa subvención. E se a
subvención ten unhas características determinadas será porque como norma xeral é a
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servizo de lixo, hai unha empresa concesionaria do servizo que ten uns traballadores que
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máis oportuna. Vostede dá ademais unha serie de detalles de como debe xestionarse iso.
É a súa opinión. É a súa opinión. Ao mellor non é a dos técnicos. Ao mellor non é a dos
técnicos. Estas cousas xestiónanse, ou vanse modificando ao mellor conforme se van
pondo en marcha. Que iso sería o apropiado, penso eu tamén. Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo: “Moción do Grupo Mixto para reclamar a compra de maquinaria: 1Instar ao grupo de goberno municipal a que inclúa no próximo orzamento de 2019
dúas partidas para a merca dun camión equipado de grúa e basculante de tonelaxe

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois pasamos á documentación que teñen todos
vostedes en relación aos decretos e resolucións, e a dación de contas, exactamente.
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
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DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
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media e dun apeiro para o tractor municipal para a trituración de ramas.

sesión anterior do Pleno.

ROGOS E PREGUNTAS
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a rogos e preguntas. Pasamos primeiro aos
rogos, señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Dicirlle o que dixo antes que cando
vostedes queren facer algo quéreno facer, non esperan ás subvencións... Teñen feito
outros investimentos.... e haxa subvención ou non a haxa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, a eso téñolle fácil resposta. A premura
dunha necesidade a veces fai que...e non sabemos que subvencións vai haber ou deixar
de haber. Neste caso haina. É dicir, eu non sei se mañá vai haber unha subvención
relativa a socorristas por dicir algo, e se nos fai falta témolo que facer.
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E en relación ao dos técnicos ....
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón un inciso nada máis. Vamos a ver. Se hai
uns informes duns técnicos eu non son o técnico oportuno, nin vostede, para decidir cal
é a decisión que hai que adoptar tecnicamente sobre o asunto.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Refírome que tampouco, non son
palabra de Deus.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Claro que non. Claro que non. Pero son
os que temos. Son os informes que temos.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vale, vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu tamén. Por favor, rogos.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Rogos, rapidamente. Baches por todo o
concello, nas rúas. Problemas na axuda no fogar. Aí nas facturas aparece un recurso de
Mapfre, non sabemos a que se refire. Hai un decreto sobre unha empresa que di que,
sobre os espellos do local de Barbadás, pero logo di outra cousa. Dende Santa Uxía a
Reza, segue sen limpar esa estrada. É un desastre. Por favor, antes de que acabe o
mandato, límpena coma é debido porque iso é deprimente ver coma está iso. Non
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): É unha forma de falar.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Deus é un e trino.

sabemos por que se contrata outro conserxe para o polideportivo ou por que se necesita.
Finalizou o contrato o día 31 de decembro.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Quería encontrar o da factura do local
de Barbadás. Pero ben, xa a buscarei logo. E logo, non moito máis que dicir tampouco.
Xa son bastantes rogos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Democracia Orensana. Nada. Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, o que dicía o señor Padrón, un decreto de
alcaldía de data 29 do 11, por se queren tomar nota. A ver, aquí o Concello de Barbadás
di que ten unha subvención concedida para a gardería. Dánllo en teoría a Construccións
Lemos Martínez, SL, e despois pon a resolución adxudicarlle o contrato menor para a
instalación de espellos no local social de Barbadás. Ou sexa, é incongruente unha cousa
con outra.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Dígollo eu xa, porque finalizou o seu contrato.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Supoño que será un erro de transcrición.. Non sei. Eh
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non. Entendemos que si. Ou sexa, a ver,
entendemos que si pero aclárennos este tema porque non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha cuestión tamén. Hoxe estou un pouco ao mellor
pesado. Pero isto é tan fácil coma ir ao servizo de Intervención e preguntarlles, coma
facíamos nós
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): E teñen moito traballo
O Sr. Alcalde toma a palabra: É unha pregunta, pero se o traballo llo facemos nós
tamén van a estar igual de bloqueados, por dicilo dalgún xeito.

cuartos ao ...
O Sr. Alcalde toma a palabra Non. Vamos a ver, estamos un pouco xa fora da
oficialidade.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa. Pero aforrámoslle cartos aos
veciños.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Tanto Esther coma Silvia saben perfectamente que por
exemplo, eu chamaba ao concello para preguntar por estas cuestións, cando estaba na
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excusamos vir aos plenos, con chamalos a vostedes xa o temos todo feito. Aforrámoslle
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Agora, segundo o que dixo Victoria,

oposición. Pero ben, poden facelo coma queiran, evidentemente, pódeno preguntar no
O Sr. González toma a palabra (PP): antes funcionaba. Agora non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Será porque vostede non estaba antes. Funcionará por
iso. Será por iso.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero está na oposición, non no grupo de goberno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Será por iso. Por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É un decreto de data 29 do 11. Vale?
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Dille o número.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Doulle o número
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): 16-46
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): 16-46. Vale? Vamos a ver, temos unha pregunta.
Comprouse un panel activo dixital, ben, non vou dicir a marca porque o diría mal, para
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a gardería municipal, que custou sobre 6.739 euros. Queremos saber, nós sabemos a
resposta a día de hoxe, se está funcionando na gardería, cremos que é unha pizarra
dixital e queríamos saber se está funcionando a día de hoxe. Se alguén me pode
contestar, ou
O Sr. Sarín toma a palabra (BNG): Si. Boas tardes a todas e a todos. A ver. De
momento non está funcionando este panel que foi adquirido recentemente mediante esa
subvención que comenta a portavoz do Partido Popular porque de momento estamos
con outras cuestións que temos prioridade dentro da escola e pretendemos instalalo e
polo en marcha en breve. Pero estamos con outras cuestións que son prioritarias para o

decretos que non sabemos, gustaríanos que nos contestaran, é un informe de
Intervención por unha, un ingreso por responsabilidade patrimonial, un da gardería de
560 euros, e outro, non o encontro agora, pero ben...son dous, pasarémolo por escrito
porque non sabemos cal foi a responsabilidade patrimonial na gardería, que foi o que
pasou. E no outro, que agora mesmo non me acordo de memoria, que son tantos
decretos que xa non me acordo. E despois tamén temos outra pregunta que é o de,
vamos a ver, hai unha serie de empregadas de axuda a domicilio que pediron días por
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas, señor Sarín. Temos aquí tamén dous
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servizo.

asuntos propios, se lle denegaron, e cando vemos que se lle adxudica un contrato menor
que nolo explique o señor, o pasaremos por escrito para que nos diga que se lle denegan
os días de asuntos propios. E ben, pasarémolos por escrito porque temos cantidade deles
e para non...hoxe vamos a ser benevolentes e ás nove e dez, vámonos para a casa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: somos benevolentes incluso co público.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Por iso mesmo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a todos e a todas por estar aquí.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse
por finalizada a sesión, sendo as 21:05 horas no lugar e data ó principio indicados,
estendéndose a presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
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de servizo de axuda no fogar á empresa A Modiño. Entón, non entendemos moi ben,
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