ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 02 DE XULLO DE
2018.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
Concelleiros/as

No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL ( PSdeG-PSOE)

19:30 horas do día 02 de

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

XULLO de 2018 reúnese

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

en sesión ordinaria, en

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

primeira convocatoria, o

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

concello Pleno, baixo a

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

presidencia do Sr. alcal-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

de, coa asistencia dos

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

Sres./as. concelleiros/as.

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

Relacionados na marxe,

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

actuando

D.ª SANTIAGO GONZÁLEZ PEITEADO (DO)

cretario, Silvia Alonso

como

se-

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)
D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
Dª SILVIA ALONSO
Ausentes:
D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente
declara aberto o acto e, seguidamente procédese á análise dos puntos da orde do día.
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sendo
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D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 19/10/2018
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 19/10/2018
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Comezamos a sesión. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes
ao público asistente. Antes de iniciar o que é a sesión plenaria en si, procede a lectura dunha
declaración institucional que está acordada con todos os grupos políticos, en relación a feitos
ocorridos, e sentenzas ocorridas e decisións xudiciais tomadas non hai moitos días e que afectan
á metade da poboación deste país, deste estado, e que consideramos quen non son as máis
apropiadas. O pasado venres 21 de xuño, a Audiencia Provincial de Iruña, acordou poñer en
liberdade aos cinco agresores/violadores, auto denominados “A manada”, por ter sometido a
unha moza de 18 anos a reiterados actos sexuais por parte de todos eles. En contra da súa
San Fermíns de 2016. Estes feitos foron cualificados xuridicamente como abusos sexuais por
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parte do mencionado tribunal que lle levou a condenar a 9 anos de prisión aos acusados, que ven
de completarse coa decisión de non prorrogarlles a prisión preventiva ante a gravidade do
sucedido, polo que dende o venres 2 de xuño están na rúa. O tribunal emprega argumentacións
difíciles de entender por parte da sociedade en xeral como se ten demostrado na rúa polo
movemento feminista en concreto. É coñecido e notorio que “a manada” non ten amosado o máis
mínimo arrepentimento pola súa aborrecida pero habitual práctica.De feito, os cinco teñen
defendido publicamente o seu desprezo pola vítima e sitúan o acontecido nun plano de
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vontade, facendo uso da súa condición de superioridade numérica, física e de idade, durante os

normalización elevando o sucedido ao consentimento a pesar de que ninguén o entende. ¿E como
distancia da vítima. En definitiva coa súa decisión os maxistrados confinan á moza nunha
suposta furna de cristal e permiten a libre circulación dos condenados por tódalas partes do
territorio que consideren. Esta situación cabería preguntarse, pois logo, ¿quen é o condenado?, ¿a
vítima ou os seus agresores? Non está demais lembrar que as corporacións municipais son a
expresión no mandato cidadá e á marxe quedariamos da sociedade se non recollemos o clamor
da rúa. O pensar e sentir de miles de mulleres e homes ante a inxusta resolución a esta situación
tan grave que vai contra a liberdade de máis do 50% da poboación deste estado, as mulleres. Non
só apoiamos as mobilizacións convocadas, rubricamos todos os manifestos e colaboramos en
todas as manifestacións de rexeitamento que se teñen ou se vaian organizar, canalizando a través
dos instrumentos democráticos ese clamor cidadá. Chegou o momento de dar un paso máis e que
sexan as corporacións locais as que de motu propio poñan o seu grao de area na denuncia desta
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reacciona o tribunal? Acordando que os agresores deben manterse a cinco centos quilómetros de

CONCELLO DE BARBADÁS
inxustiza social e sumarse por iniciativa propia ao berro cidadá polo caso da “manada”. É o
momento de declarar persoas non gratas nos nosos concellos a: José Angel Prenda Martínez,
Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Angel Boza Florido, Antonio
Manuel Guerrero Escudero. Para deixar claro o rexeitamento aos agresores en todo o país porque
a sociedade entende que sí foi un feito moi grave, é necesario e urxente o entendemento da
xustiza e da sociedade en temas tan sensibles. E con este feito, trasladamos a solidariedade e
arroupo á vítima, para que non se sinta nin culpable nin sinalada, nin condenada. As agresións
sexuais son a arma máis empregada para librar esta guerra contra as mulleres, que non era sen
tempo, xa se vai facendo máis visible e por fin deixou de ocupar espazos de recheo para situarse
vital para iso. O caso da manada é o cumio do iceberg e debemos aproveitalo para visibilizar os
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centos de casos anónimos que suceden ao noso redor , con moita máis frecuencia do que nós
pensamos e por parte de homes que non están enfermos. Que saiban todas as vítimas anónimas
que estamos con elas e que non nos doen menos. E que todos e todas entendemos que o silencio
nos condena. Eu pediría un aplauso para a vítima, neste caso, e para as vítimas en xeran que
sofren esta sangría continua e diaria con actos desta índole, polo menos expresar a nosa
solidariedade con elas, a través deste manifesto e tamén dun aplauso. Creo que é merecente
deles. Moitas grazas a todos os grupos, especialmente a vós, que fostes quen presentastes esta
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nos titulares de apertura dos medios de comunicación. A loita feminista das últimas décadas foi

iniciativa, pero que todos os grupos políticos finalmente a asumiron como propia e que creo que

PARTE RESOLUTIVA
1.-APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao primeiro punto da orde do día que é a aprobación da
acta anterior. Se alguén ten que facer algunha consideración sobre a acta, é o momento. ¿Ramón?
¿Fina? ¿Partido Popular? Eu pediría que se revisara a páxina 45, onde se fala do señor alcalde,
cara o medio do folio, dimisión non, e di, o señor Alcalde toma a palabra, eu creo que aí falta
algo, na transcrición. É un pouco incoherente. Non sei. Ao mellor puiden ser eu incoherente,
pero non sei se a transcrición é correcta ou non. polo demais non hai ningunha outra
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é de xustiza facelo.

CONCELLO DE BARBADÁS
consideración na acta? ¿Non? Polo tanto, ¿votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación da acta do pleno anterior do 07 de maio de 2018”

2.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO. EXPEDIENTE 2.900

modificación de crédito. Toma a palabra a Victoria Morenza. Cinco minutos.

ACTA DO PLENO

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Agora mesmo estou un
pouco despistada. Non sei se se refería o señor Alcalde ao suplemento de crédito ou á
modificación de crédito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí está como modificación de crédito. É a 2.900, que fala,
empeza por Proxecto de Instalación de fomento.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A modificación de créditos, hai varios tipos de modificación
de créditos, entre ela o suplemento.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao segundo da orde do día co expediente 2.900 de

instalación de fomento e goce... Pois aquí inclúense tres proxectos neste suplemento, e un deles
é o de instalación de fomento e goce dun espazo natural campo da festa, área recreativa en
Campo de Roma, Piñor. Como vostede, todos vostedes saben, neste lugar vaise levar unha obra,
vaise levar a cabo unha obra de reforma e acondicionamento, mantendo as características
esenciais e tradicionais deste entorno. Xustifícase a execución destas obras, porque para dotar de
maior seguridade a un edificio de titularidade pública como é o fornelo do Campo de Roma
porque na actualidade, a falta de actualización da estrutura ocasiona riscos. Tamén é necesaria
esta reforma para que o edificio resulte máis funcional para o uso das instalacións pola
veciñanza. E respecto á humanización do entorno, o obxectivo é que sexa un lugar máis cómodo
e accesible. Respecto ao acondicionamento da praza de San Xoán, en Sobrado do Bispo, a
execución do proxecto de reforma da praza é necesaria para dotar tamén dunha maior seguridade
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Claro. Vale, vale. Non, era, é a do proxecto de
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viaria a esta zona, así como para delimitar espazos para peóns e para vehículos, para que quede
máis humanizada, máis habitable. Preténdese ademais que este entorno recupere a función
emblemática que tiña antigamente, como lugar de encontro da veciñanza. Resultaba tamén
urxente esta reforma para revitalizar un elemento como é o fornelo e adecualo á estética
tradicional do entorno, tendo en conta que neste lugar hai tamén un elemento protexido por
Patrimonio, como é a igrexa de San Xoán, co cal todas as intervencións que se incluíron neste
proxecto tiveron moi en conta a presenza deste elemento inventariado para cumprir estritamente
as esixencias que marca a Dirección Xeral de Patrimonio. E xa por último a urbanización da
Praza do Pumar, en Bentraces. É urxente a súa reforma nun lugar tan emblemático que nas
converténdose nun aparcadoiro de vehículos. Por iso, un dos motivos polos que se decidiu
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acometer unha reforma en profundidade a esta praza, era precisamente para humanizala e para
convertela nun lugar, nun espazo de goce. A xustificación de urxencia para acometer a reforma,
radica, como dicíamos, na necesidade de revalorizar un lugar senlleiro para o goce dos veciños e
dos visitantes, e convertelo nun espazo máis humanizado, habitable e accesible. Ao mesmo
tempo, a necesidade de acometer a execución deste proxecto obedece ao feito que nun lugar
inventariado por Patrimonio, é preciso introducir unha estética tradicional que se foi perdendo,
ademais de proceder ao soterramento do cableado para conseguir a finalidade última de facer
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últimas décadas foi perdendo a funcionalidade que para a veciñanza tiña este tipo de espazo,

O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Non ten nada máis que engadir?
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Podería dar cifras económicas de cada proxecto. A
urbanización da Praza do Pumar en Bentraces, ten un custo de 203.465 euros. O
acondicionamento da Praza de San Xoán en Sobrado, ten un custe de 68.746 euros. E por último
a reforma do Campo de Roma en Piñor, ten un custe de 83.038 euros. Co cal este suplemento de
crédito ten un custe total de 355.250 euros.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Boas tardes a todas e todos. Para ser breves, tanto nesta
modificación de crédito como na que ven a continuación, vamos a votar a favor porque son obras
que se necesitan dentro do concello. Habería outras que nós propuxemos, pero que non veñen
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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máis útil e habitable esta emblemática praza. Moitas grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
aquí incluídas, ou outra maneira de facelas, como xa nas anteriores modificacións de crédito
dixemos dalgunha obra que veu tamén a aprobación aquí polo pleno. O que si queremos incidir,
outra vez, é aquí veñen as cifras e veñen as obras, o que queremos incidir é na execución das
obras, na vixilancia dos traballos, que se executen de maneira correcta, que se rematen ben, e que
ese seguimento das obras, o que fará é que perduren no tempo e os veciños, alí onde se acometan
estas actuacións estean orgullosos dos cartos que se gastaron por parte do concello. Polo tanto,
eu o que lle vou pedir, outra vez, eu vou ser moi reiterativo, é que vostedes son os responsables
de rodearse do persoal técnico competente para que estas obras se executen de maneira correcta,
se rematen como é debido, e non nos pase, volvo poñer o mesmo exemplo, o que pasou coa
cantidade de cartos importante, estamos falando de 355.000 euros, máis o que ven a continuación

ACTA DO PLENO

e o que xa se ten aprobado aquí, polo tanto pídolle, porque xa teñen o exemplo de haberse
equivocado noutros momentos. As veces non se sabe xa quen é o responsable, se os técnicos, se
o que executa a obra. Está claro que a concellería, ou a concelleira do ramo, señora Victoria, non
é construtora, pero vostede ten que rodearse do persoal, ou aconsellarse dos técnicos, e a veces
pedir varias opinións porque é importante para que unha obra se leve correctamente a prazo. Iso
pasa incluso na casa de cada un. Cando un busca e pide varias opinións sempre se equivocará
menos que cando ao mellor se fía só dunha persoa. Ao mellor ten sorte, esa persoa, e sempre lle
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piscina. Esperemos que aquilo fora algo puntual do que se aprendeu e pensen que é unha

fai as cousas profesionalmente e os traballos ben rematados, pero aquí, vostedes pensen que estes
seus impostos para que teñamos este remanente para gastar en todos os puntos do concello,
entonces é máis obriga de estar enriba disto e que cada céntimo se gaste e se executen os
traballos correctamente. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira
de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos, ao público e aos compañeiros.
Dicirvos que a min neste suplemento de crédito igual que as modificacións de crédito,
gustaríame, sempre veño dicindo, que se votara punto por punto, porque moitas veces
metédesnos tres ou catro puntos xuntos e nalgúns casos poderemos estar de acordo cunhas
cousas e con outra non. En caso destes tres puntos, si estamos, neste caso a favor deles porque
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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cartos non se gastan na súa casa senón que son cartos de todos os veciños que contribuíron cos

CONCELLO DE BARBADÁS
incluso algún destes puntos foron pedidos por nós e outros foron pedidos por outros partidos
políticos, pero sempre pedidos por veciños, ou sexa, é algo que realmente se necesita facer. E
realmente o diñeiro está, o diñeiro que se recada dos veciños está para gastalo, investilo nos
veciños. Dicirvos o que tamén vos teño dito nalgún outro pleno, que as obras non é cuestión de
facelas, é cuestión de facelas, que se executen ben, que se terminen ben e non facer unha obra e
ao cabo duns meses ter problemas, porque pode pasar cunha obra pero o que non pode pasar é
que todas as obras ou practicamente moitas das obras que facemos, acaben mal ou se teñan que
volver a rectificar. Entón pídovos, en concreto a dona Victoria, que teña moito en conta todo este
diñeiro que se gasta, que sexa ben executado. Que a veces é mellor tardar un pouco máis en facer
veciños ven, e cando as cousas están ben, están ben, pero cando están mal a xente sácalle punta e
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moito máis. E o problema non é iso, o problema é que unha obra mal realizada, gástase o diñeiro
e despois xa temos que ampliar para volver gastar. Entón, facelo con calma, facelo como dixo o
señor Padrón, ten razón, con técnicos adecuados e moitas veces hai que comparar, hai que
comparar traballos de empresas porque é certo que o concello ten que darlle á empresa que máis
barato o faga, pero é que a veces o barato sae caro. Moitas veces hai que ver as garantías que nos
dá un traballo barato porque claro, de nada vale que unha cousa que vale dez nola dean a oito,
gastemos oito, que quede mal e que teñamos que gastar doce. Por tanto estamos perdendo
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unha obra, pois en vez de facela nun mes, facela en tres meses, pero que se faga ben porque os

diñeiro. Entón, vamos a aprobalo, obviamente porque é algo que vai en beneficio de todos os
persoa preocupada, porque teño falado con vostede sobre obras, e sei que está preocupada pero
independentemente de que sexa unha persoa preocupada, moitas veces hai que poñer o dobre de
esforzo para que estas cousas cheguen a bo termo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro
do Partido Popular.
A Sra Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e a todas. Eu teño tres dúbidas sobre,
vamos a ver, sobre o Campo de Roma e sobre a Praza de San Xoán, incluso da Praza do Pumar,
se Victoria me pode dicir se están afectados por Patrimonio, se iso xa se vai, no momento que
saia a obra a execución hai que esperar eses seis meses a que Patrimonio, bueno non sei o tempo,
estou falando sen saber, ou xa vai en función de que realmente pois xa se mirara ou se pedirán
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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veciños do concello pero estean bastante encima disto. A min cónstame que é vostede unha

CONCELLO DE BARBADÁS
esa obra en consecuencia a todo o que Patrimonio dita para que esa obra se poda levar a cabo.
Non sei se me contesta despois na segunda intervención, dáme igual.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que respectar os tempos porque se non, pérdome aquí,
evidentemente, non sei cando van os cinco minutos ou non, paro, retomo
A Sra Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, non teño ningún problema, se me contesta na
segunda
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu creo que é mellor que conteste despois. Prosiga.

que ouvín dos outros grupos políticos, refírome ao señor Padrón neste momento, vamos a ver, é
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que é unha obriga da concellería de obras que estean pendentes das obras e de que todos se leve a
bo fin. Eu non sei se saben que fai unhas semanas se volveu a pintar a piscina, tiveron que
rebaixarlle a auga para pintar a piscina. Entón, iso quere dicir que seguemos igual, ¿vale?,
seguemos igual. Despois, señora Fina Varelas, oportunismo, non sei como chamarlle ao que
vostede me dicía que vostede pedíu unha serie de obras. Mire, eu non sei se sabe que a obra que
se vai facer no Campo de Roma é un proxecto que o Partido Popular, fixo no seu momento, creo
que nolo explicou a señora Victoria Morenza nunha das comisións e efectivamente xa ven de
moitos anos atrás esta serie de obras. ¿Cal é o problema? O problema é que non tiñamos o
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A Sra Vispo toma a palabra (PP): Eu tampouco vou esgotar o tempo. Aparte, sinceramente, o

intervención, que realmente si, nós vamos votar a favor, porque entendemos que cando son obras
para o beneficio da cidadanía, o Partido Popular nunca se pode opoñer. O que si, diriamos, pois
que realmente nós empregaríamos este diñeiro noutras obras que ao mellor, pois, o faríamos
doutra maneira, vamos deixalo aí, ou faríamos outras acometidas que si son urxentes, como son
ao mellor pois a última moción que trae o señor Padrón, pois ao mellor o saneamento que xa
meteríamos nestas modificacións. O que si tamén quería, que me esquecía de preguntarlle aparte
do de Patrimonio, se na Praza de Pumar, señora Victoria Morenza se vai quitar a fonte, é unha
das dúbidas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Ten a palabra a señora
Victoria Morenza, ten tres minutos.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Dicirlles que todas as obras que se acometen no
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diñeiro para facelo, vale? Entón, ¿noso voto? Vai ser, xa lle digo agora sen esperar á segunda
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concello pasan unha serie de filtros técnicos, antes, durante e despois. Ao mellor, nalgunha
ocasión pola présa do tempo si houbo algún problema, que sobreveu no tempo. Nesta ocasión
non vamos a ter ese problema do tempo, en principio, porque as obras como xa lle explicaron na
comisión informativa, teñen que estar adxudicadas e empezadas este ano pero poden rematarse
no ano que ven. Vamos a intensificar aínda máis o control que facemos dende a concellería de
obras. E sobre o tema de traballar con diferentes técnicos así o estamos facendo. Nestas tres
obras que veñen incluídas no suplemento de crédito, son tres técnicos diferentes os que fixeron
estes proxectos difíciles de afrontar porque en numerosas ocasións os técnicos antes foron, antes
de empezar o proxecto e durante a elaboración do proxecto, fixeron consultas á Dirección Xeral
están, respondendo á señora Consuelo Vispo, algúns destes proxectos foron enviados a

ACTA DO PLENO

Patrimonio, incluso aínda así, mantendo conversas continuas con eles, fixo unha serie de
precisións e unha serie de esixencias para que sexan corrixidas, e todos os proxectos xa saben
vostedes que teñen que ser aprobados en xunta de goberno, e ata que non son aprobados ou no
último trámite de xunta de goberno, e non soben á xunta de goberno ata que non teñen o informe
sectorial correspondente, non poden sacarse a licitación. Despois cando saen a licitación
publícanse os pregos, no mesmo acto aprobase o prego e apróbase a contratación na plataforma
estatal para contratos de máis de 40.000 euros máis IVE, que son, que é o caso dalgúns dos que
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de Patrimonio para sempre adaptarse aos criterios que impón a Xunta. Algúns destes proxectos

falábamos ao principio. E respecto ao que vostede di do Campo de Roma que é un proxecto
Campo de Roma. En todo caso os proxectos non teñen autoría. Todos os proxectos veñen da
veciñanza. A veciñanza vai pedindo unha serie de cousas ao longo dos anos, algunhas delas
veñan de antigo. Vanse atendendo. Pódeas atender o goberno actual ou púidoas atender o antigo
goberno. Circunstancias. Eu non vou entrar en cuestións políticas nin electoralistas. E non sei se..
ah! A fonte en principio si, desaparece a fonte, para humanizar a praza e para adaptala ao
entorno, esa fonte, para que sexa máis, para que haxa un tráfico rodado ao redor da fonte,
aproveitar o centro da fonte para convertela nun lugar máis humanizado e máis habitable, é
preciso, e a parte os tempos, para nós, a nivel estético é un esperpento esa fonte. Para iso haberá
opinións. Hai incluso aquí veciños no público que poden ter a súa opinión. A concelleira de
Bentraces pode ter a súa opinión. O Alcalde que vive na Valenzá pode ter a súa opinión. Pero
todo isto fíxose consultado con Patrimonio, e con criterios técnicos e de modernidade ao mesmo
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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presentado polo Partido Popular, corríxolle dicindo que é a Praza do Pumar, non é a praza do

CONCELLO DE BARBADÁS
tempo que conservando a tradición.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón, é a súa quenda.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A fonte non é que sexa un esperpento. A fonte está ben o
que pasa é que non está nun sitio axeitado. Nun xardín, por exemplo dunha casa a fonte estaría
ben porque está ben feita, o que pasa é que non está no seu sitio. Non é sitio para esa fonte, ese.
¿O Campo de Roma?, o Campo de Roma, van facer vostedes o proxecto. Nós habíamos,
tiñamos un proxecto para o Campo de Roma pero non o van a executar, van a executar outro
proxecto. Quero lembrarlle ao goberno que vostedes dixeron que calquera actuación alí sería,

a man aos outros, puxeron unhas cantas pedras e botáronlle a planchada e catro ferros cunha
chapa. Ou sexa, se a de Bentraces é un esperpento, aquilo o único que pode ter é o valor
sentimental de que alí, pois tocaba a xente, pero non o que é a construción non vale
absolutamente nada. Aparte de que xa non é funcional nin nada. E recórdolle a vostedes que
dicían que no tocante a iso porque había moitos sentimentos aí, que farían unha consulta no
pobo, pero vaise aprobar e nada máis, que é o que importa. ¿Que máis? Ah! Voulle dicir unha
cousa, a segunda reforma da piscina está mal executada, outra vez. Outra vez. Porque non se

ACTA DO PLENO

esteticamente, pois valor, cero non, menos dez, porque foi feito así polos veciños, uns botáronlle
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sobre todo no fornelo, como lle chama, que tamén ese fornelo aínda que teña moitos anos aí,

pintou, púxoselle unha lona que era o que había que haber feito ao principio encima do gresite en
circunda a piscina e colocar esa lona, metela por debaixo das pezas que circundan a piscina para
que o traballo quede ben executado. Non se fixo. A ver o que nos dura e nada máis. Porque claro,
si se fixera iso, xa lle dixen daquelas que o orzamento para facer iso sería máis caro, e non os
vinte e pico mil euros. Entón, a ver se agora nestas obras facemos as cousas ben feitas, non nola
meten, ou perdón. Moitas veces non é, eu non falo das empresas que se escollan, senón falo de
saber, de ir a ver se iso se está executando correctamente. Se a empresa está facendo os traballos
correctamente, para iso ten que ir unha persoa ou, señora Morenza, tense que rodear de persoas
que
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Que a asesoren correctamente para que non pase o que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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vez de quitar o gresite, pero esa lona, hai que colocala, hai que sacar a beirarrúa, que é pola que

CONCELLO DE BARBADÁS
nos pasou coa piscina.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada. Eu non me vou repetir no que dixen antes, só
dicirlle á señora Chelo, que oportunismo ningún. Que estas son demandas veciñais que non son
demandas nin do seu partido, nin do meu. Eu para min, antes ca un partido están os veciños, e
vostede parece que iso non o recorda, e eu voullo a recordar sempre. Isto son demandas veciñais.
E déixese de dicir é que o fixemos nós, e que… mire, vostedes fixeron cando o fixeron e non
están gobernando porque o pobo non está de acordo con eles. Fai tres anos, levárona. Agora vai

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Empezo por vostede, señora Fina Varelas. Mire, vamos a
ver, vostede sabe que o Partido Popular gañou as eleccións. ¿Que pasa? Realmente tivemos a
maioría dos votos, ¿non sei se vostede o recorda? Non gobernamos porque, a ver, mire, como
pasa normalmente o Partido Socialista, se sentan nos sillóns sen que ninguén os poña, ¿vale? Se
sentan eles mesmos, pero o están vendo a nivel nacional e a nivel municipal. É o que lle podo
dicir. Non vou a entrar porque senón perdo. Por favor estou falando eu. ¿Vale?

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Chelo Vispo.
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ter de aquí a un ano un exame, verase, verase o que vai facer vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor. Por favor.

do mundo. A ver, hai un problema neste concello e é que unha soa persoa non pode estar
visualizando todas as obras. Eu defendín moitas veces neste pleno á señora Victoria Morenza, e o
seguirei facendo porque creo que é a única persoa neste concello que se molesta, pero claro, ela
mesmo non dá, porque non temos Alcalde nin temos Tenente Alcalde. Entón, a ver, esta persoa,
ela soa, que están facendo os demais grupos, a outra parte do goberno, refírome ao Bloque
Nacionalista, metendo xente dentro das súas concellerías, mentres que se realmente hai un
remanente de dous millóns de euros, entendo que onde debe haber un asesoramento e máis
persoal é na concellería de obras. Cousa que non está ocorrendo pero aquí xa se ve claramente
quen manda, e me quedo aí. Despois, señora Victoria, que non acabei con vostede que me
esquecía de algo. ¿Demandas veciñais? Eu creo que na primeira intervención, o Partido Popular
dixo que ía votar a favor, ¿vale?, porque realmente son demandas veciñais. ¿Que nós o faríamos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Vispo toma palabra (PP): Despois, o da piscina, señor Ramón vostede ten toda a razón

CONCELLO DE BARBADÁS
doutra maneira? Si. E tivo un erro, un lapsus, que é na Praza do Pumar, e é que ese proxecto o
fixo o Partido Popular. ¿Que problema tiña o Partido Popular? Señora Victoria Morenza, xa sei
que vostede dicía que non ía entrar politicamente. Non ía entrar politicamente porque vostede
estivo na oposición oito anos, cando nós estivemos gobernando, coincidimos vostede e eu, e
sabía perfectamente que non tíñamos remanente de tesourería para poder executar as obras, e
sorte que teñen vostedes hoxe. E sego dicindo que o Partido Popular vai a dicir que si a todas as
modificacións de crédito porque non podemos opoñernos ás melloras. O que si tamén, e nisto
coincido coa señora Fina Varelas, é que deberíamos de votar unha a unha, porque ás veces estas
obras, estamos, e as que veñen a continuación, realmente de acordo, pero é que haberá algunha

dilapidado o que é a, creo, que falta moi pouquiño o que é o orzamento da, ou sexa, de,¿ que?
Non te entendín, Manuel. Ao falar, me despisto. Entón, creo que agora mesmo con todas as
modificacións que se trouxeron ao pleno pois queda moi pouquiño do orzamento. Creo que non
teño.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está xa no tempo xusto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Non teño nada máis que dicir. É que

ACTA DO PLENO

mellor as temos que votar en contra. Esperemos que non sexa o caso porque creo que xa está
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obra que ao mellor nós non estaríamos de acordo e se as temos que votar en conxunto pois ao

non sei, como non controlo o tempo, non sei. Grazas.

vontade popular así o decide. Vivimos nunha democracia parlamentaria representativa. A suma
dos votos, a suma dos votos que puxeron ao señor Pedro Sánchez na presidencia do goberno, é
moito máis da suma de votos que supón o Partido Popular. Iso son as maiorías. Vostedes
dialoguen, vostedes dialoguen cos outros grupos políticos e entón poderán gobernar. Teñan man
esquerda ou man dereita como lle queiran chamar, e poderán gobernar. Pero mentres vostedes
sexan cerriles, e miren só de fronte, e non negocien cos demais, estarán na oposición. Así de
sinxelo. A cidadanía deste país a través da súa representación democrática, decidiu goberno do
Partido Popular, non, e expuxo así de claro, expuxo así de claro, señora Chelo. Non, non, digo a
nivel estatal. Vostede fixo mención que o Partido Socialista se sentaba nos sillóns. Non dixo
municipal. Pois é igual. Pódese trasladar. Pódese trasladar. Piscina. Tema piscina. A señora
Victoria Morenza, o señor Adrián Varela e eu mesmo pasamos pola piscina todos os días. Ao
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vou intervir eu. O Partido Socialista séntase nos sillóns cando a

CONCELLO DE BARBADÁS
mellor ata os tres. Ata os tres. Aínda hoxe á mañá falei eu co señor Rapela, e poño nome, falei eu
co señor Rapela, e comentoume, comentoume, que era imposible poñerlle ese bordo, ou como lle
queira, esa tea, ese line, sobre o peito paloma que así lle chamou, porque non era viable agora
mesmo. Non era viable. Non era viable. Entón, no seu momento, se corresponde faise. E terceira
cuestión, señora Chelo Vispo, dixo vostede que tiñamos os cartos xa dilapidados. Mire, dilapidar
quere dicir despilfarrar, e despilfarrar, pode dicir, pero voulle corrixir, entón, dilapidar, senón, eu
podo, pois, eu transmito a miña opinión, dilapidar, no Real Diccionario da Lengua Española, e
probablemente da galega, quere dicir despilfarrar, ou algo así. Se vostede lle chama despilfarrar
ao proxecto de instalación do campo da festa de Roma, acondicionamento da praza de San Xoán,

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “
Aprobación Inicial da Modificación de crédito” expd. 2900/2018.

ACTA DO PLENO

dicir dilapidar. Iso é investimento, non dilapidar. ¿Votos a favor desta modificación de crédito?
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a praza do Pumar, a pista de skate, a Casa da Mocidade, pois entón queda retratada co que quere

INFANTIL MUNICIPAL DE BARBADAS. EXPEDIENTE 2653/2018
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é a aprobación ou
modificación de disposición normativa que é o epígrafe 2653/2018 que fai referencia a
modificacións na ordenanza da escola, da gardería municipal. É no regulamento, exactamente.
No regulamento da gardería municipal. Ten a palabra o señor Serafín Núñez.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Boas tardes a todas e a todos. Como xa comentei tamén
na comisión informativa do pasado xoves, traemos este punto na orde do día, para pretender ter
un acordo plenario que permita a modificación deste regulamento de réxime interior da escola
infantil municipal, porque entendemos que efectivamente, da concellería, é un regulamento que
data do ano 2013 como vedes aí no informe e que hai cuestións que ao longo dos anos
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3.-APROBACIÓN OU MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA

CONCELLO DE BARBADÁS
necesariamente, pois as dinámicas e a vida mesma, vai mudando e que efectivamente pois deben
tamén plasmarse no regulamento. Non vou a entrar así no detalle de todas as cuestións pero si
vou dar un barrido por encima para que vexades. Por exemplo, vamos a ver, falo por exemplo
das funcións do cociñeiro, que tamén se recollen aquí, onde hoxe, pois ai un novo profesional,
unha nova profesional que se encarga da redacción dos menús e que polo tanto resinábase
encargado da preparación dos menús. O que facemos é realizar os menús que lle encomenda o
persoal técnico que será o encargado da súa redacción para dar un sentido un pouco distinto
tamén aos cometidos que hoxe ten o posto da cociña, no servizo. Vale. Con respecto ao artigo 10,
fálase tamén dunha modificación con respecto ao número de prazas que xa levaban os

pública, non tiña sentido, entendiamos, facer unha reserva tamén para o persoal do concello
cando realmente para a rúa non somos capaces de dar as prazas, ¿non? entón eu creo que teñen
que estar todos, entendemos na concellería que teñen que estar todos nas mesmas condicións.
Modificamos, mantense o 5% de prazas para aquelas persoas que os usuarios dos servizos
sociais, que as traballadoras sociais estimen procedentes. Se lle modifica un pouco a redacción
pero se mantén ese 5%. Se modifican termos como o tema de discapacidade, por diversidade
funcional. No artigo 13, no 16, que figuraba que a solicitude de novo ingreso farase segundo o

ACTA DO PLENO

de prazas onde hai entre 25 / 30 familias que todos os anos non poden acceder á praza da escola
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traballadores desta casa. Entendemos que, efectivamente, dado que temos un déficit hoxe tamén

modelo que figura no anexo II deste regulamento, que era un anexo que non atopábamos por
que non existe, non o vin por ningún lado. Entón o que facemos é darlle unha redacción distinta.
Anexo I, da resolución de marzo de 2018, dependente da Lei de Servizos Sociais de Galicia, que
é unha resolución que todos os anos a administración autonómica saca e onde aí pois si se
establecen unha serie tanto de baremos, para o artigo 16, como no 13, e onde se recollen estas
cuestións. Algo que non quedaba absolutamente nada claro. Tamén recollemos nese mesmo
artigo, pois se refire a que estas familias que non están empadroados, si que deben de presentar
un certificado de empresa que acredite que desempeñan as súas funcións no termo municipal de
Barbadás. Algunha documentación complementaria, como o carné de vacinación. Cuestións así
máis menores. Hai un parágrafo que si que se substitúe ao final do artigo 13, relacionado a
aqueles ingreso urxente de fillos/fillas de mulleres que sexan de violencia de xénero, porque se
repite no 16. Entendíamos que no 16 estaba mellor recollido e non tiña sentido unha duplicidade
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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ningún lado. Era inconexo, non tiña sentido ese anexo. Entre outras cousas, porque eu entendo

CONCELLO DE BARBADÁS
no texto. A solicitude de reserva de praza nas oficinas municipais, no artigo 14. Non sei se
algunha cuestión máis relativa tamén, pois no artigo 17, onde fala con respecto á publicidade,
que a veces se fala de bandos ou de cuestións de índole tal, e que bueno, ou de comunicacións
directas coas familias e que se está na liña de facer unha publicidade na páxina web, nos
taboleiros de anuncios do concello e tamén no taboleiro do propio servizo. Vamos a ver, no
artigo, por exemplo, no artigo 23, se fan determinados cambios. E no 24. Relacionado xa un
pouco cos horarios do servizo. En que horas se poden recoller os nenos. En que horas pois se
poden facer determinadas cuestións. É dicir, un pouco máis

índole. Pouco máis. Pois algunha cuestión tamén relativa a acreditar informes pediátricos que
acrediten a intolerancia ou alerxias alimentarias, como pode ser o artigo 26. Un pouco nesta liña.
Cuestións así máis de matiz e que entendemos, que efectivamente, había que modificar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Nada. Nós, este tipo de modificacións, pois estamos de
acordo. Lembrar aquí o tema do, xa que hai representantes, tanto do PSOE como do PP, que
gobernan tanto no Estado, como na Xunta de Galicia, da necesidade, volver lembrar, dunha

ACTA DO PLENO

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Vale. Organizar un pouco máis as cuestións deste tipo de
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.

moza e de nenos. Por dicir algo sobre o que dixeron antes, contestarlle ao Partido Popular, xa que
eles falaron do tema nunha moción que tamén non tiña nada que ver, o Alcalde, de momento, a
Constitución é a que é porque a votaron vostedes. Ou sexa, fíxoa o Partido Popular, fíxoa o
PSOE, fixérona outros partidos e puidérona modificar no seu momento. De momento neste país,
o alcalde é o que máis votos ten o día da investidura, o primeiro pleno da corporación despois
das eleccións. Se queren que goberne a lista máis votada, tiveron, estiveron bastantes anos no
goberno para modificar a Constitución. Modifíquena. O Presidente do Congreso dos Deputados é
o que máis votos ten o día que se, despois das eleccións, cando se, non me sae agora a palabra,
cando se convoca o primeiro pleno dos novos deputados. Pode incluso di a Constitución, que
pode ser calquera persoa, non tivo nin que haber sido votado nin presentarse ás eleccións. Polo
tanto, vir a falar, dicir cousas aquí, así, pois non ten sentido. É enganar á xente, e é meter cousas
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escola infantil axeitada, para o que é o noso concello, coa importancia que hai de poboación

CONCELLO DE BARBADÁS
que non di a Constitución. Vostedes, estiveron con maiorías absolutas, gobernaron co apoio de
partidos nacionalistas, e noutros concellos gobernan co apoio doutros partidos e non din nada.
Por iso que dicir esas, soltar esas cousas me parece que a estas alturas é un pouco ridículo. Eh! E
senón, pois mire, cambiaran a Constitución. Tiveron tempo de cambiala, de levala a cambio.
Puxéranse de acordo entre o PP e o PSOE que creo que é o que se necesita, dúas terceiras partes
para modificar a Constitución, se non me equivoco, e houbérana cambiado. E fixeran deste
estado un estado presidencialista, como é en Francia, ou unha república incluso, botar fóra ao rei
e facer unha república. Primeiro hai unhas votacións, preséntase tantos partidos e os dous que
máis obteñan, pois van a unha segunda volta. Pero as normas son as que puxeron vostedes.

estado español está gobernando porque a Constitución o permite.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Esa Constitución que vostedes tanto defenden cando
falan doutros que andan por aí exiliados.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Grazas. Señora Fina Varelas, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada. Dicir que despois xa de leela e coas explicacións

ACTA DO PLENO

que non é, como se non fóra ético. Non. É legal. Está, o señor que está gobernando hoxe no
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Agora, dicir aquí, que iso non, home non dixeron que non era legal, pero vamos, parece que din

estas modificacións, pero volver a recordar que a Democracia Orensana preocúpanlle moito as
persoas que quedan sen praza. Entón nós trouxemos unha moción non fai moito tempo e espero
que esa moción, que saíu aprobada, que se cumpra, que se dean as axudas necesarias a todas as
persoas que quedan fóra. E que no futuro, mirar a ver se damos feito, ampliado ou feito outra
gardería, porque estamos nunha poboación de moitos nenos pequenos e témoslle que dar servizo.
Penso que esa é unha das principais cousas que, como políticos, ou como goberno, como
goberno vós, tedes que resolver. E senón é agora no futuro ir mirando, ampliala ou facer unha
segunda gardería. Non podemos permitirnos que ano tras ano queden nenos fóra, nin vinte e
cinco, nin un, nin dez. Ou sexa, dar capacidade, porque xa non son eses vinte e cinco que se
quedan fóra, porque si di moita máis xente que xa non o pide porque sabe perfectamente que non
vai a haber prazas. E fálovos con coñecemento de causa deste tema. Entón, nada, as
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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que xa nos deu o outro día nas comisións informativas, estamos completamente de acordo con

CONCELLO DE BARBADÁS
modificacións si as imos aprobar porque son de coherencia, e lóxica común. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro do
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu voume referir ao que é a modificación do regulamento
interno da escola, ou perdón, da escola infantil. E eu, as comisións, o señor Padrón vaime
permitir que utilice unha pregunta que vostede fixo no seu momento, e é porque tardaron tres
anos en modificar este regulamento. Se vostedes, vostede señor Sarín, en concreto estivo na
oposición oito anos, e vostede sabía perfectamente o regulamento que tiña esta escola, entón os

acordo no que se modificou, non estou de acordo nun tema e é que os horarios que pon, vamos a
ver, na páxina, é que non pon, vamos a ver, vamos ao artigo porque así o ven, no artigo 23 se lle
dan a volta á folla, pon que, “por tanto prégase non molestar dás 13:30 ás 15:30 horas porque
están os nenos durmindo a sesta”. ¿Vale? Incongruente que no artigo 24, de horario de visitas e
recollida dos nenos, pon que o horario de atención aos pais será de luns, das dúas ás tres. Se os
nenos están durmindo, entendo eu que ese horario non sería o máis factible, senón que despois
pode ser de sete e media a oito e media, que non se molesta. Entendo eu. Vamos a ver. Foi así o

ACTA DO PLENO

que cambiar neste regulamento se non lle gustaba. Mire, soamente vou a entrar porque estou de
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deberes os ten mal feitos.¿ Entende? Porque isto en canto vostede tiña entrado sabía o que tiña

que vin que realmente o pon, que non se moleste a esas horas e que realmente, pois se os nenos
soamente vin iso. Creo que ven a destempo, esta modificación a vamos a aprobar, pero creo que
ven a destempo, sobre todo vostede que estivo oito anos gobernando na oposición e que puido
haber criticado no seu momento. Señor Padrón, non lle vou a entrar no que vostede dixo, ¿vale?,
porque entendo perfectamente, sei o que digo e porque o digo, polo que ouvimos á cidadanía
todos os días e somos e manexamos as redes sociais,¿ vale?. non vou a entrar aí. Vostede sabe
que ten que defender o que vostede fixo no 2015, eu non vou entrar niso. Vostede lle deu a
gobernabilidade e sabe que non ten a maioría. Entón non vou a entrar. Se vostede quere dicirllo.
A ver, sei que ten que defendelo ata que esta lexislatura termine. E mire, non me preocupa e sigo
tendo a miña opinión sobre cando unha persoa se senta nun sillón. Xa sei que é constitucional,
¿vale?, e defendemos a Constitución. Pero mire, cando hai dous gobernos, ou tres gobernos, ou
catro, porque xa non sei, creo que queda o Partido Popular fóra, neste caso. Pero mire, a veces,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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están durmindo e os pais teñen algunha cita coa persoa que sexa a responsable da gardería,

CONCELLO DE BARBADÁS
sorpréndeme a súa actitude e llo vou dicir así, vou falar persoalmente, non vou falar como
Partido Popular, como persoalmente, vostede acaba de dicir na modificación de crédito anterior
que non aceptaron o do Campo de Roma. Recórdolle que vostede lle votaron esa zona toda de
Parada e de Piñor, a vostede en concreto, ¿vale? Vostede saíu concelleiro grazas a eses veciños e
a outros tamén doutros pobos, eh!, non me vou quedar soamente con esa zona, enténdame ben.
Agora que non aceptaran esa remodelación do Campo de Roma, cando vostede deu a
gobernabilidade a estas persoas, a este goberno, vale? Ao Partido Socialista e ao Bloque, di
moito despois do que vostede me acaba de dicir, dándome leccións de moralidade sobre a
Constitución. Non. Non llo acepto. E persoalmente. Porque está vendo vostede que cambiaron a

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Ten a palabra o señor
Serafín. Tres minutos.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. As intervencións dos representantes de Compromiso e
de Democracia Orensana vounas a facer un pouco conxuntamente porque van un pouco na
mesma liña. Falan da preocupación, da necesidade desa segunda escola, e é algo que
evidentemente o goberno tamén temos constancia e desexamos que é absolutamente necesario,

ACTA DO PLENO

sei que non pode admitir outra cousa. Pero mira, non me dea leccións. Grazas.
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torna cara outro grupo político que se senta á miña dereita e vostede lle está dando a razón. Xa

pero non hoxe, hai moitos, evidentemente, moitos, moitos anos. É unha situación que se ven
efectivamente o que fixo, púxoo vostede enriba da mesa, esa convocatoria de axudas para esas
familias, que acabamos, que se mandou recentemente o boletín coas modificacións da moción
aprobada recentemente en pleno, e que no momento que se publique, pois porase enriba da mesa
coas mensualidades precisas para axudar ás familias. Sabemos que non é o que vai a solucionar a
papeleta pero que é unha axuda, pois evidente, ¿non? E con respecto ao que a portavoz do
Partido Popular, que tardaramos tres anos, evidentemente hai cuestións de matiz ou cuestións
que foron xurdindo ano tras ano, e que pois ao mellor chegou este momento de facelo e que
tamén hai prioridades, e prioridades, e que tamén a veces hai cuestións que poden ir quedando,
digamos para atrás, e que nalgún momento pois estimamos necesario facelo. Non tiñamos esa
persoa que se fixera cargo dos menús. Temos agora unha profesional, unha dietista que se
encarga desta redacción, e polo tanto pretendemos modificar estas cuestións. E que bueno, pois
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dando ano tras ano, non agora nos últimos tres anos senón nos últimos, en moitos máis anos.

CONCELLO DE BARBADÁS
hai cuestións que, evidentemente hai temas que vimos no 2015, pero que por determinadas
cuestións foron quedando ata que hoxe decidimos necesariamente abordalas. Onde fala dos
horarios das titorías, incrementamos si tamén un horario de tarde de oito e media a nove e media
que non existía e que si que mantense ese horario de dúas a tres porque entendemos que,
efectivamente, tamén con moitas das titoras en redución de xornada, pois é un dos horarios onde
tamén elas poden tamén atender acaidamente tamén ás familias, ¿non? E pouco máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vamos a ver. Lección de moralidade eu non din ningunha.

investidura, parecía como se non fóra, ou sexa, que era legal pero parecía que non estaba dicindo
que non era ético. Perdón, emprego outra palabra e punto pero non era para dar unha lección de
moralidade. ¿O Campo de Roma? Mire, o Campo de Roma, nós pedimos un proxecto, que se
fixo un proxecto. E nós pedimos que ese proxecto fóra presentado ao pobo e que o pobo o
aprobara por maioría. Non lle esiximos a este goberno que levara a cabo ese proxecto. O que
pasa é que xurdiu, foi presentado ao pobo ese proxecto, foi presentado, pero xurdiron uns
problemas que vostede seguro que é coñecedora deles e veñen de moi atrás e iso algún día

ACTA DO PLENO

Socialista en coalición co Bloque Nacionalista Galego, apoiados por nós, no momento da
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Simplemente lle dixen que parecía que o que expoñía vostede, que estivera no goberno o Partido

habería que saber como é posible que se fixo o que se fixo. Agora, eles presentan este proxecto,
goberno durante estes catro anos, ao final dos catro anos faremos balance do noso apoio e das
promesas que nos cumpriron e das que non cumpriron cando tomamos aquela decisión. E nada
máis. Non hai nada máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. ¿Señora Fina Varelas? Nada.
Señora Chelo Vispo, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, a valoración a farán os veciños no 2019,
¿vale?, non a vai facer vostede. ¿Entende?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vou facer balance.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Balance xa tiña que facer nos tres anos que pasaron, e parte
recórdolle que está colgado, parte do que vostede pediu non llo fixeron. Entón, levamos tres
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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do que eu xa dixen que non é o noso. Pero vamos, nós apoiamos unha investidura. O que faga o

CONCELLO DE BARBADÁS
anos. mire, agora mesmo, ¿vale?, logo lle vou dicir o de dilapidar a onde me refería e porque
utilicei ese termo. A ver, dentro deste remanente de tesourería puideron incluír algo que vostede
pediu e non llo fixeron. Pero mire, sinceramente, non vou a ir, non merece a pena, ¿vale? Entre
nós, faga vostede o que queira, valore vostede o que queira e no 2019 decidirán os veciños. O
que si lle vou dicir ao señor Sarín, que é o que agora mesmo o que trouxo este cambio de
regulamento é que sego pensando o mesmo. Ineptitude. ¿Vale? deste concello, ¿vale? Van a
remolque. Van segundo lle van vendo as orellas ao lobo. Vostede acaba de recoñecer que non tiña
unha persoa que lle fixera os menús, ou que os desenvolvera, ou algo así explicou agora. A ver.
Xa sabemos as carencias que ten a gardería. Incluso lle diría máis, que está utilizando vostede

o sabe como o sei eu. Non vou poñer nomes e apelidos pero se quere lle podo dar unha copia.
¿Vale? E vostede o sabe. Entón, a ver, o que si sego dicindo que durante tres anos vostede se
encargou desa gardería. Sacou a unha persoa que levaba, ben ou mal, non o vou valorar, ¿vale?,
para min esa persoa era fundamental aí. ¿Por que sacaron unha praza máis? Porque saben que hai
unhas reducións de xornada e que loxicamente hai unha carencia nos nenos. ¿Vale? entón por iso
sacaron a praza e o votamos a favor. Entón, dígame que tres anos que estivo oito na oposición,
escoitándonos, vendo todos os regulamentos e o sego dicindo claramente á cidadanía. A nós non

ACTA DO PLENO

fixeron firmar que non estaban de acordo en mandar a esa persoa ou a esas persoas aí. E vostede
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persoas que non pode utilizar nesa gardería. Vostede o sabe. Non me engurre o ceño que ata lle

nos engana e a eles tampouco. Último ano de goberno. Non sei o que pasará no 2019 pero que
vostedes para poder gastar ese diñeiro. Pero mire, si lles van a valorar non por este último ano,
senón polos tres anteriores porque lle digo que a xente está moi enfadada. Reclamaron unha
segunda gardería e non está a gardería. E vou a deixar iso aí porque a seguinte modificación de
crédito si que lles vou a dar onde lles doe un pouquiño pero xa lles vou dicindo, que iso tamén
llo vou dicir, ¿onde está a segunda gardería? Vale? porque si temos un local para poder facelo.
¿Vale? que se vai empregar en algo que vostedes, van, creo que aprobaron hoxe en xunta de
goberno, que é a segunda casa da mocidade. Entón, ou hai outros locais. Hai outro local
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Como o antigo local de protección civil onde está hoxe o
banco de alimentos. Hai cantidade de sitios onde se pode facer. Nada máis. Grazas.
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fan todo o último ano, como a modificación de crédito, como o remanente. Sorte que teñen

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, votemos pero teño que tomar a palabra. Mire, ¿Campo de
Roma? Antes de falar do Campo de Roma debería vostede informarse. O señor Ramón Padrón
facilitoulle información bastante exhaustiva do acontecido co Campo de Roma, pero aínda non a
sabe toda, como el xa o dixo. Non a sabe toda. Algún día ao mellor saberá. O Campo de Roma,
no Campo de Roma fíxose un proxecto que pretendía cubrir todas as necesidades da parroquia de
Piñor, pero grazas á xestión do Partido Popular de tempo atrás, iso foi absolutamente inviable
por motivos de legalidade. Vaian tomando nota. Vaian tomando nota. Por motivos de legalidade.
E dende logo que este concello, este goberno, non vai a dilapidar os cartos dos veciños e veciñas
deste concello para enfochalos e ao mellor ter que paralizar unha obra. Así llo digo. Por unha

regulamento. Non, non, o señor Ramón sábeo perfectamente, como é e calquera día dirémolo.
Non era viable. Regulamento. Fala vostede de que levamos tres anos de retraso para presentar
este regulamento, e vostede está absolutamente informada das carencias que tiña este
regulamento. Pois vostedes estiveron anos, entre eles vostede mesmo, no goberno, puido habelo
feito onde vao. Pero non. Vostede agora oponse, ou oponse non, argumenta que imos con tres
anos de retraso. Pois vostedes si sabían desas carencias, pois habelo feito nese momento tamén,
non teríamos que esperar tres anos, señora Chelo. E dicirlle en relación do remanente de

ACTA DO PLENO

aínda no concello, pero voullo deixando contar, como fai vostede, conto. Segundo. Regulamento,
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xestión feita polo Partido Popular hai uns cantos anos. Vostede non estaba. Vostede non estaba

tesourería, que o remanente de tesourería gastouse parte, hai dous anos e gástase outra vez este
incrementouse o remanente de tesourería novamente. Novamente, e non estaban vostedes no
goberno. Mire, hai que falar cun pouquiño de propiedade. De propiedade. Digo que se
incrementou novamente o remanente. Incrementouse o ano pasado de novo, e vostedes o ano
pasado non gobernaban, se eu lembro ben. ¿Votos a favor da modificación do regulamento?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“ Aprobación do regulamento interno da Escola Infantil Muncipal de Barbadás”. Expediente
2653/2018

4.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2907/2018.
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ano. Pero non é debido a que vostedes fixeran unha xestión exclusivamente vostedes. Este ano

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Modificación de crédito 2907/2018. Ten a palabra a señora
Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas señor Alcalde. Pois ben, nesta outra
modificación inclúense un total de sete proxectos. Un deles é o mantemento de varios parques, o
parque da Leiteira, no que se vai facer unha reforma, vaise dotar con caucho, con pavimento de
caucho. En Lameira do Mato, tamén se vai a facer unha pequena reforma no valado. En
Vilaescusa, no parque de Area gorda que está debaixo do parque das Searas. No propio parque
das Searas. Neste parque vanse facer, vanse tomar medidas de seguridade, debido a que non
ocupacional, tamén se vai a facer unha pavimentación. E tamén, na zona deportiva infantil da
lugares de recreo e zonas de xogo infantil que non reúnen actualmente as condicións axeitadas de
comodidade e funcionalidade. O parque Leiteira será adaptado á lexislación vixente encanto á
protección dos e das cativas que acoden a xogar. Será dotado con baldosas de seguridade de
caucho. Colocarase baldosa de seguridade nos laterais do parque e procederase á reparación de
elementos. No parque coñecido como Area Gorda, levarase a cabo unha actuación de protección
coa colocación de varanda, para dotar de seguridade aos usuarios e ás usuarias deste parque, que
agora mesmo está en precario ao non dispor de medida de seguridade e protección, tendo un
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Finca Fierro, se van a facer reformas. A reforma e a mellora nestes parques é precisa porque son
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cumpría as condicións mínimas de seguridade para as persoas. Na esquina das Burgas, do centro

elementos de mobiliario urbano. E nos parques infantís de Beira do Mato e de Vilaescusa
precisan unha intervención urxente para mellorar a seguridade de nenos e nenas, en tanto que na
zona deportiva infantil da Finca Fierro era urxente e necesaria unha intervención para mellorar a
seguridade e a comodidade. Tamén se inclúe nesta modificación de crédito a mellora do
pavimento na rúa Dámaso Montes, no pobo de Barbadás, no que é preciso levar a cabo unha
intervención para a mellora das condicións de utilización desta importante arteria de
comunicación de peóns e vehículos, e dar uniformidade, cor e textura ao pavimento. Tamén se
mellorarán as condicións de recollida das augas pluviais que transcorren pola vía. Outro dos
proxectos que están incluídos, será, é acondicionamento dos viais no Fonsillón, os viais de
acceso ao Fonsillón, tanto dende a estrada N-540, como a que sobe dende a glorieta do
Carrefour, así como o canellón da Aira, precisan unha intervención urxente debido ao mal estado
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viario a tan só uns centímetros. No parque coñecido como Area Gorda tamén se instalarán novos

CONCELLO DE BARBADÁS
do firme, polo que no proxecto está previsto a execución dun dobre tratamento dobre capa con
hidrocarburado sobre a superficie. Outro dos proxectos é a mellora da rede de saneamento na
Avenida de Celanova. O crecemento nas últimas décadas no barrio da Valenzá provocou que
servizos básicos como o de saneamento estea nalgunhas zonas nun estado deplorable, como é o
tramo que se inclúe neste proxecto, cruce da rúa Altamira e como a coñecida como a subida do
Vivaldi. A situación está provocando prexuízos á veciñanza da zona debido á inexistencia do
colector e ao feito que a auga discorre polo terreo con graves consecuencias de tipo sanitario que
esta carencia está xerando. As obras inclúen a renovación da rede de saneamento na marxe
dereita entre a rúa das Burgas e o número 97. Outro dos proxectos é a renovación das

lumínica baixa cos conseguintes riscos para a seguridade de peóns e automovilistas. Ademáis da
substitución das luminarias actuais por outras de led, contémplase tamén no proxecto a
renovación do cadro eléctrico que está obsoleto na actualidade,e que causa graves problemas na
rede de subministro. A reforma da Travesía das Canivelas en Parada, tamén é outro dos proxectos
incluídos nesta modificación de crédito. Esta intervención é urxente e necesaria porque na
actualidade atópase en mal estado, debido a que o firme está en terra e ten tan só unha anchura
de 2.50 metros, o que fai que no inverno resulte practicamente intransitable. E por último, outro

ACTA DO PLENO

substitución das luminarias obedece ao feito de que as actuais farolas teñen unha intensidade
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instalacións do alumeado público exterior do cadro eléctrico de Parada-Piñor. A urxencia de

dos proxectos incluídos é a reforma da praza do Campo do Carril e da rúa de acceso. As obras de
resulta escasamente funcional para o seu uso para os veciños e para as veciñas. Tamén se inclúe
no proxecto unha intervención urxente no camiño de acceso ao Campo do Carril pola zona norte
coa dotación de rego asfáltico, porque presenta zonas bastante danadas e un acabado irregular
debido ao seu uso e ao paso do tempo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ímonos remitir ao que dixemos no primeiro apartado
sobre o tema da execución das obras. Simplemente puntualizar dúas cousas. Con relación, para
completar o que dixo antes o Alcalde, en relación ao Campo de Roma, que ía na anterior
modificación de crédito. Dicir que a día de hoxe estaría feito. Estaría feito aquel proxecto. Ou
sexa que o goberno neste caso cumpriría coa súa promesa e estaría feito. E sería unha grande, un
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reforma desta praza son necesarias porque na actualidade o lugar non está acondicionado, e

CONCELLO DE BARBADÁS
beneficio para os veciños de Piñor, que sendo a parroquia máis grande do concello non posúe un
espazo ao cuberto como teñen outras partes deste concello. Podemos poñer o exemplo de
Sobrado, sendo unha parroquia bastante máis pequena, pois posúe unha zona de esparexemento
mellor dotada que por exemplo a de Piñor. Polo tanto, un problema que houbo neste concello, un
problema non, unha xestión, mala xestión que se fixo aquí neste concello, os motivos non
sabemos cales son, fai anos, non estaban vostedes no goberno, impediu que hoxe, o pobo de
Piñor, a parroquia de Piñor, o concello de Barbadás ao completo, porque alí tamén van actuar
outros, a veciñanza de todo o concello cando hai actuacións e non goce dun lugar como se
merecía, e vai a resultar que vamos a ter, pois unha reforma que non cumpre coas expectativas

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Perdón, que se me esquecía unha cousa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Siga. Está en tempo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Por iso. Que se me esquecía unha cousa. Con relación á
piscina e eu non quero ser repetitivo, pero, obríganme. Os técnicos equivócanse. Equivocáronse
a primeira vez cando se picou, volvo repetir e direino cincuenta mil veces, cando se picou o
gresite porque había que colocar encima dese gresite a lona que se colocou agora e levantando o

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón.
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que necesita coa funcionalidade que se esixe naquel campo. Nada máis.

desaconsellan, porque non había tempo e porque custa cuartos, nada máis, pero non poñan outras
escusas porque non as hai.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas, a súa quenda.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Voume a repetir o que dixen antes. Gustaríame punto por
punto, pero está claro que aínda que sempre o pedimos, non fan caso ou non lles interesa facerme
caso. Porque aquí veñen todas xuntas e vólvolle a repetir, gustaríame punto por punto porque hai
cousas que ao mellor estamos máis de acordo que noutras. Vamos aprobalas porque na gran
maioría non pode ser doutra forma, hai que facelas. Agora, hai un punto que é en canto a
mantemento de parques, eu non sei pero, non sei se vos pasa a vós, pero eu nunca vin ao
concello cuns parques tan feos e tan pouco coidados. Feos non porque sexan feos estéticos,
senón polo coidados que están. Realmente, cando vou polo coche ou vou andando, fíxome neles
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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perímetro para colocar esa lona por debaixo, podendo. Agora di que non se fai, que o

CONCELLO DE BARBADÁS
e pódovos dicir que non hai un só parque que estea ben. En todos hai malas herbas, en todos
están desorganizados. Entón, pasar 114.684 euros, si, pero a ver si se ven, porque estamos
falando de moito diñeiro e agora temos uns parques, sinceramente, vergoñosos, vergonzosos ou
como lle queirades chamar, porque crecen as herbas por todos os lados, non hai nada axeitado.
Sinceramente, penso que a batalla dos parques e xardíns, este goberno perdéstela. Perdéstela
porque levades tres anos e en tres anos, perdoádeme, pero non vin melloras ningunhas. Supoño,
dicides que é pola escaseza de persoal. Non o poño en dúbida, pero os cidadáns, cando pagan
impostos queren ver as cousas ben, e o primeiro que se ve cando chegas a un concello son os
parques e xardíns. Senón só tedes que ir a Portugal, a pobiños de Portugal, como teñen os

moitos e ningúns bos. Temos a entrada da Valenzá, que sei que non é noso, sei que pertence ao
concello de Ourense, pero ese é un abandono total. Ou sexa, feo. Ou tedes que obrigar ao
concello de Ourense ou vós tomar a man e telo ben, porque o primeiro que se encontran as
persoas cando veñen ao noso concello é con esa imaxe. Unha imaxe moi, moi, moi fea. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina Varelas. Señora Chelo Vispo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Fina Varelas, o parque da entrada da Valenzá o

ACTA DO PLENO

diñeiro e en cambio dá gusto mirar o ben organizados e o bonitos que os teñen. Nós temos
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xardíns. Esa é unha auténtica marabilla. E estamos falando dun país veciño que non lle sobra o

limpaba na antiga lexislatura o Partido Popular e agora mesmo é un aparcamento de coches.
¿Vale? Seguen aparcando. Nós imos traer un rogo, xa o íamos a traer.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Poden seguir aparcando.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, vostede pode facer algo a súa xestión, digo eu.
Aparte de vir unha mañá. En fin. Vou seguir co meu senón despois dime que non teño tempo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Siga, siga.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. A palabra dilapidar, gasto con insensatez ou
exceso. ¿Vale? entón, por que dixen iso anteriormente e que quede moi claro. Vostede utiliza os
termos para onde vostede quere pero eu vouno utilizar correctamente. Vamos a ver. ¿A pista de
skate? Votámola a favor na anterior modificación porque era un proxecto do Partido Popular.
Creo recordar que ía na modificación do 2015, ¿vale?, entón entendemos que está correcta.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Cando os veciños de alí, teño noticias que llo dixeron ao señor alcalde por activo e pasivo.

CONCELLO DE BARBADÁS
¿Onde está a piscina? ¿Onde está esa segunda piscina? ¿Onde está a segunda gardería? ¿Onde
está, señor Alcalde, señor Tenente Alcalde, o instituto? Vostede tiñan un millón e pico, un millón
novecentos mil, se non me equivoco, corríxame despois, de remanente de tesourería, ¿vale?, para
poñer en disposición os terreos, ¿vale?, da Xunta, podían ter feito porque vostede o dixo en
radio, en televisión,¿ vale?, que pasa é moi fácil estar na oposición e darlle ao goberno, pero
agora somos nós os que lle vamos a dar a vostede e vai ter que tomar a palabra despois, porque
sempre a toma cando eu falo porque lle doe. Entón, voulle dicir claramente. Hai moitas
necesidades neste concello que non se están cubrindo. A señora Victoria Morenza dixo hai un
momento que os parques, estes parques, que nos parece perfecto, pero mire, están, levan tres

señor Alcalde, señor Tenente Alcalde, por que non houbo prioridade na seguridade dos nenos que
tivemos que traer en varios rogos, varios columpios que están coas puntas para fóra? Eh? Porque
non visitan os parques. Ten razón e me dá rabia darlle á señora Fina Varelas a razón, ¿vale?, pero
ten razón neste caso. Mire. O parque de Bentraces, hai cuestión dun mes, quince días, vinte días
que estivemos alí. A herba, teño fotos, eh!, por se din que o estou inventando, a herba era así e
estaban veciños alí que dicían, “non, non fagades fotos que xa o saben”. A ver, non se vían case
os columpios. O parque do Tren como lle chamo eu, iso tivemos que traer nós un rogo porque

ACTA DO PLENO

Vostede acaba de falar de seguridade varias veces nestes parques. Señora Victoria Morenza,
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anos gobernando e o señor Alcalde acaba de dicir fai dous anos que houbo unha modificación.

aquilo era un desastre. Ou sexa, nin o precintaron para que os nenos non tiveran problemas.
Popular cun instituto, cunha piscina, cunha gardería…A ver, é que sinceramente nos están
tomando o pelo, ¿vale?. Nos están tomando o pelo aos cidadáns, pero o saben, ¿vale?, porque
aínda encima recoñecen esa seguridade que non fixeron durante tres anos porque o di vostede
mesmo. ¿Vale? o di vostede mesmo, señora Victoria. ¿Vale? É cuestión de pasearse polos
parques. Mire, tamén temos parques bonitos porque vou dicir unha cousa, ¿vale? O parque da
Solaina, eu cando digo, que o vemos, e sinceramente a min gústame. A ver, cando hai algo que
realmente está ben pois o vamos dicir, está perfectamente e está bonito. De feito é unha das
zonas onde os nenos van e xa o dirá vostede cando a súa filla pida de ir ao parque, verá que está
ben feito. Logo, hai moitas deficiencias nos parques, ¿vale?. Moitas deficiencias. Pero o que si
dicimos é que o mantemento non se fai neste concello. Seguimos dicindo que é unha neglixencia
pola súa parte e que aínda enriba o recoñece. ¿Vale? Entón, eu é que xa non sei. Xa non sei que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Mire, que me falen de seguridade cando levan tres anos gobernando, cando criticaron ao Partido

CONCELLO DE BARBADÁS
dicirlle porque sinceramente vaia por onde vaia o están dicindo vostedes mesmos. Mire, estaba
dicindo, señora Victoria Morenza, o saneamento que temos na Avenida de Celanova. Vamos a
ver. Vostedes saben que aí hai problemas. Levan tres anos para arranxalo. Se realmente teñen
problema os veciños, ¿por que a anterior modificación tampouco o fixo? ¿Vale? a ver, os
servizos básicos deste concello non se están cubrindo. ¿Vale? Vostedes criticaron a bombo e
platillo todo o que o Partido Popular non facía, pero é que vostede lle dan prioridade a outros
temas que realmente, pois ao mellor non teñen a prioridade para os cidadáns como son manter
ese saneamento. Para min o importante é que cos tributos que pagan, cos impostos que paga a
cidadanía, haxa os servizos básicos neste concello. Non, pero mire, vamos a ter unha segunda

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Na segunda, grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. grazas a vostede. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): A señora Consuelo Vispo fala de remanente de
tesourería. Vostedes tiveron a oportunidade de gastar remanente de tesourería no ano 2015.
Trouxeron aquí polo valor, non sei se me pode corrixir o Alcalde, de canto, de oitocentos mil,
non o sei, non vou dicir cantidades porque non as lembro agora. Trouxeron unha batería de

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo.
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casa da mocidade impresionante. Vamos a ter un museo

non conseguiron os votos suficientes para estar gobernando, non puideron executar eses
proxectos. Neses proxectos creo lembrar que non había ningún proxecto de saneamento. Eu
penso que non había ningún. Non había ningún proxecto para cubrir as pistas de terra que
estamos cubrindo este goberno. Pistas en terra. Xente que entra na lama nas súas casas. Este
goberno estao facendo. Pistas en terra. Servizos básicos. Proxectos de saneamento, xa falaremos
na seguinte moción de Compromiso por Barbadás, non nos van a dar leccións de levar a cabo
proxectos de saneamento. Eses proxectos que tan pouco lle gustan a algúns políticos porque
claro, non son lucidos. Fálannos vostedes de parques. ¿Leccións en parques? Non, non no las van
dar porque xa levamos na anterior modificación de crédito do ano 2016 melloras en numerosos
parques. Parque Bahamonde que o tiñan totalmente abandonado. Parque de Parada que era un
mexadeiro e cagaderiro de cans. Parque de Piñor, mexadeiro e cagadeiro de cans. Melloras
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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proxectos a este pleno, foi aprobada a financiamento como se está aprobando agora, e vostedes

CONCELLO DE BARBADÁS
importantes, adaptadas á lexislación vixente con instalación de pavimento continuo de caucho.
Parque Solaina, que o veu e quen o ve. Iso vamos. Iso é indubidable. Por iso llo digo. Ese parque
reformámolo. Reformámolo e cumpre a normativa de seguridade. Non sei se lembra que a area
xa non é aceptada pola normativa europea. A area xa non pode ser, calquera reforma que se leve
a cabo en ningún parque en principio non debería incluír area. Casa de Cultura. Como tiñan
vostedes os parques da Casa de Cultura. Por favor, daba vergoña ver como se estaban caendo as
madeiras que sostiñan, bueno, é que as madeiras xa non sostiñan os columpios, estaba totalmente
esnaquizado. E que me din vostedes dos dous parques dos Amieiros ,que tiñan a escasos
centímetros dun viario e non cumpría os requisitos mínimos. Fixémolo nunha primeira quenda.

Goberno de Feijóo. Mantemento de parques non nos dean lección porque levamos un exhaustivo
mantemento e na maioría dos casos a señora Fina Varelas di que hai herbas, pero na maioría
deles son de pavimento de caucho, entón herbas pouco poderá haber. Parque do principio da
Valenzá. “É que o limpamos nós na antiga, na anterior lexislatura”. Pois non o limpara señora
Chelo, porque ese parque é da Xunta de Galicia. E límpao a Xunta de Galicia. Saben que teñen a
obriga de limpalo e estano limpando. E este goberno non vai limpar un parque, nin vai manter un
parque, que non é do concello de Barbadás, que é, ou ben pode ser do concello de Ourense, ou

ACTA DO PLENO

labores de mantemento. Non nos dean leccións. Parque do Tren, subvención denegada polo
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Nesta segunda quenda facemos outra reforma de parques onde é necesario e facemos máis ca

neste momento está asumindo a limpeza ou mantemento desa zona a Xunta de Galicia. Por algo
que non é propiedade do concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O Ten que rematar.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): E despois non me fale vostede do mantemento do
paseo fluvial, porque ata sae na radio, como din as persoas maiores, sae na radio a diferenza que
hai entre o paseo fluvial zona Ourense, e a diferenza que hai na zona da Valenzá. Eu fálolle do
paseo do mantemento. Vostede pasa ao parque do Lidl, a pasarela de madeira. Non sei se vai
pasear por alí, pois vaia pasear.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu só me vou referir a dúas cousas porque logo, na
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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será. Este goberno fai o seu traballo. Esixe, non gasta os recursos humanos nin materiais en algo

CONCELLO DE BARBADÁS
moción que traemos, pois xa diremos máis. É certo, é certo, e podo constatalo, por facer unha
pequena reflexión que está claro que con este goberno os parques están moito mellor que cos
gobernos anteriores. Vostedes poden dicir, bueno, o Partido Popular que gobernaba daquelas,
pode dicir que este goberno puxo moito máis remanente e cartos para manter eses parques e
facer as reformas que se fixeron neles. Pero tamén lembren vostedes que aínda que non tiñan
tanto remanente onde ían gastar o remanente que tiñan, para que obra ían case todos eses cartos?
Vaia, a diferenza é bastante considerable. Ao mellor era porque daquelas outros eran, o grupo
non era exactamente o que é hoxe o Partido Popular, entón ao mellor vostedes hoxe farían as
cousas doutra maneira, iso tamén non vou a dicir que non puidera ser así. Con relación ao que

ao día de hoxe, daquelas, houbera alguén que pensase un pouco, e houbera reservado terreos
onde se fixo a ampliación, as grandes torres que hai na Valenzá, en vez de atesourar baixos, hoxe
teríamos terreos para facer unha gardería, ou sexa para lle dar á Xunta para facer unha gardería
ou un centro de día, ou unha escola infantil nova. E así temos baixos e os baixos non valen para
nada. Non valen para a casa da xuventude, non valen, non valen para nada. Os baixos non valen
para nada. Pero é que aquí non houbo unha mente pensantes que fóra tan lista, “no, quedámonos
con terreos en vez de quedarnos con baixos”. Negociaran cos construtores, déranlle dúas alturas

ACTA DO PLENO

centro de día. Mire, o que pasou neste concello foi unha mala planificación urbanística porque se
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pasa aquí neste concello, ou pasou co tema de, fálase da segunda piscina, a segunda gardería, o

máis, non sei o que terían que facer. Porque a verdade sexa dita, esas torres que están alí abaixo
Pero o que tíñamos que haber dotado nesa zona, nesa zona, era de terreos para hoxe poder
poñelos a disposición da Xunta ou da Deputación ou de quen fose para financiar un centro de día
ou unha escola infantil ou outra segunda piscina. Non o temos. ¿Cando se desenrolará a outra
área? Non o sabemos. Pero houbo unha mala planificación. Non estou poñendo culpables. Non
sei quen naquel momento executaron eses plans, pero o dos baixos, iso non vale absolutamente
para nada. Absolutamente para nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señor Padrón, sabe o que se chama a iso, unha mala
herdanza. O goberno actual tivo unha mala herdanza, unha mala xestión do goberno de maiorías
de vinte e oito anos e cambiar todo en tres anos é difícil. E señora Chelo, vostede, vostede fala,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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tanto ten que teñan dúas ou tres alturas máis porque ao fin e ao cabo están alí metidas no fondo.
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protesta, eu non sei como non lle cae a cara de vergoña, porque estiveron vinte e oito anos
gobernando, en maiorías, que podían facer e desfacer o que querían, así o fixeron. Non fixeron
nada, nada. ¿Por que no ano 14, no 2014, non fixeron unha segunda gardería cando xa había
unha poboación moi grande na Valenzá? Por que? Non lle interesou. Por que non houbo un
instituto, vostedes vinte e oito anos gobernando? Non lle interesou. E agora veñen a un goberno,
que son eles, como podía ser outro partido e ven atacando. Mire a súa intelixencia, mire cal é a
súa intelixencia, “lle teño que dar a razón aínda que non queira, aínda que me amole”, persoa
pouco intelixente porque mire, eu doulle a vostede a razón cando a ten. Igual que a vostede a
calquera, porque razón non hai máis que unha. Entón, vaia aprendendo un pouquiño de

diñeiro dos cidadáns, ríndose cando estaban falando un compañeiro meu dunha moción, a cal foi
presentada aquí máis ou menos, e aquí vostede case bota as bágoas, “hai pobre colectivo”, e alí
vostede o que facía era rirse. Mire, ¿sabe o que lle digo?, como cidadá, non como política. Sentín
vergoña do que vin alí e de vostede a primeira.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten tres minutos señora Chelo Vispo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mire, soamente señora Fina Varelas lle vou dicir unha
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pleno á Deputación e vostede, e vostede ríndose, perdendo o tempo, perdendo o tempo e o
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intelixencia. E voulle, si, bueno, o outro día xa vin a súa intelixencia. Tiven o pracer de ir a un

cousa, este comentario que acaba de facer vostede llo dixen aos meus compañeiros que o ía
diga. Díxenlle, sabe que esta moción a levou o grupo de goberno, que a trouxo o grupo do
goberno que estaba o colectivo? ¿Por que non foi o colectivo á Deputación? ¿O sabe? Porque o
señor Baltar cando eu me acerquei a ese grupo de xente e me preocupei e puxen a disposición o
meu cargo de deputada para levalo, ¿vale?, eu non me rin desa moción, ríome da forma en que o
fan, ¿vale?, por iso nos estábamos rindo, da maneira en que o estaban facendo. Perdón, pode
dicir de min o que queira, a min non me ofende, eh! Sinceramente. Mire, eu hai trece anos que
estou aquí e sei perfectamente que teño un escudo non como vostedes porque cando saio por esa
porta sego sendo a mesma persoa mentres que outros non, neste concello. Entón, soamente lle
vou dicir, a min non me dea leccións de moralidade porque sei o que fago na Deputación e sei o
que fago aquí. Aquí veño defender os intereses dos veciños de Barbadás, ¿vale? e alí defendo os
intereses tamén. Pero esa moción, xa sabíamos e llo dixen ao señor Ogea, lle dixen a persoa que
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facer. Porque sinceramente, sabe o que lle dixen ao señor Armando Ogea cando saímos, que llo
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ten alí vostede no mesmo grupo, ¿eh?, non lle dixo que xa habiamos aprobado e que o señor
Baltar xa os atendera, os atenderon tres veces na Deputación e lle deron o que eles solicitaban e
co compromiso para o ano seguinte? Iso é xestión, señora Fina Varelas, non o que fan vostedes
que é…bueno, voume calar porque ía facer un cualificativo. Non vou entrar máis ao trapo.
Soamente lle quero dicir iso. Mire, vamos a ver, señora Victoria Morenza, ¿quen fixo?, señor
Padrón, vai para os dous, ¿quen fixo os parques neste concello? ¿Quen ten que manter agora? O
grupo que estea, dáme igual quen estea. Como di a señora Fina Varelas, o que estea. Incluso unha
persoa que puido estar de fóra sen estar nos nosos partidos, como dicía vostede antes. ¿Vale? Iso
é o que hai que facer, manter os parques pero os parques os fixo o Partido Popular. Señora Fina

saneamento da auga. Vale? que se preocupa hoxe este concello? Mire, a min non me dea
leccións, eh! A min non se me pon a cara vermella porque o Partido Popular levantou este
concello, ¿vale? e con mala herdanza ou mala herdanza, ou equivocacións ao mellor como houbo
no Campo de Roma que non sei cales son e non podo falar ,porque cando non sei quédome
calada pero as veces tamén se equivocan os técnicos como recoñeceu o señor Padrón. Agora,
que vostedes leven nos seus programas electorais, que leven nos seus programas electorais,
despois fala vostede, a gardería, segunda gardería, non, non, xa sei que vai falar porque lle está
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había cando eu cheguei aquí, fai vinte e dos anos, había catro casas e se estaba facendo o
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Varelas, vinte e oito anos de goberno e a Valenzá é o que é grazas ao Partido Popular porque só

doendo. Instituto, vamos a ver, señor Padrón, señor Alcalde, señor Tenente Alcalde, vostedes
enganaron aos veciños. Iso
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar. E que leva tres minutos e
dezaseis segundos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non pasa nada, cando non lle interesa me corta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, pero mire, 3:22.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Enganaron á cidadanía porque levaron nos seus programas
electorais algo que vostedes sabían perfectamente, despois de oito anos os que estiveron, que non
se podía facer. Grazas señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Mire, vólvolle ler a
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trouxeron nos seus programas todo o que eu lle estou dicindo agora, e agora lle están dicindo que

CONCELLO DE BARBADÁS
definición de despilfarro. Despilfarrar, non, non, non, si, si, perdón, de dilapidar. Gastar con
insensatez ou exceso. Malgastar os bens propios ou os que un ten a seu cargo. No, era o segundo,
era o segundo. Si, si, malgastar os bens propios ou os que un ten ao seu cargo. Gastar de modo
irracional os bens. Estas son as definicións de dilapidar, señora Chelo Vispo. Aplique o conto as
modificacións de crédito que fixemos. Isto é o que pon a Real Academia da Lingua Española e
da Galega. Iso é o que quere dicir, polo tanto, aplíquese. Mire, vostedes gobernaron aquí vinte e
oito anos, dos cales vostedes, acadou de lembrarme, estivo trece, ou leva trece, oito gobernando.
Pois a Valenzá, a Valenzá é o que é grazas a súa xestión, en parte á súa, tamén. Un barrio, ou
unha vila deshumanizada, carente de servizos básicos en moitos casos; que serviu para beneficio

responsable de todo iso. ¿Saneamento da avenida de Celanova?. vou levantar a voz porque non
lle vou cortar a ninguén, teño voz suficiente para que se me escoite e se me grave ben.
Saneamento da avenida de Celanova. Mire, vostedes sabían perfectamente que ese treito da
avenida de Celanova estaba nun estado non malo, pésimo. Pésimo. E sen embargo no seu
remanente, nos proxectos de remanente que vostedes trouxeron no último pleno que vostedes
gobernaban, sabíano perfectamente, non se contou con iso. Foi este goberno o que retomou este
asunto. Ao mellor non o fixemos na primeira modificación do remanente
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canto a servizos básicos. Pensado en pequeno. Pensado en pequeno. Polo tanto vostede tamén é
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dalgúns, que serviu para beneficio dalgúns e non para beneficiar ao conxunto da cidadanía en

O Sr. Alcalde toma a palabra: É a segunda vez que se pode usar, señora Chelo, voulle
rectificar, na segunda modificación, pero fixémolo e vostedes non o contemplaban e vostedes
sabíano perfectamente que nese treito da avenida de Celanova estaba pésimo. Non o fixeron.
Claro que non, vostede non tiña idea de moitas cousas, como non sabe do Campo de Roma, nin
doutra. Vostede era concelleira do goberno, estaba na xunta de goberno. Polo tanto aplíquese o
conto e saiba o que di.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu non estaba. Non estaba.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, estou intervindo eu.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero é que non estaba.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou intervindo eu. Cando se fixo non, pero a nós informounos
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É falso.

CONCELLO DE BARBADÁS
Viaqua de que si que estaba en mal estado, e polo tanto vostede participaba dunha xunta de
goberno, se informaban ou non, non o sei, pero si que estaba en mal estado o saneamento da
avenida de Celanova.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa, pero o Campo de Roma.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non, xa avancei máis, señora Chelo. Xa avancei máis.
Rectifico. Campo de Roma, supostas ilegalidades, deixémolo aí. Saneamento da avenida de
Celanova.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, vamos a ver, lévenos aos xulgados. É que é

Saneamento da avenida de Celanova, vostedes tiñan

coñecemento, o goberno anterior tiña coñecemento da mala situación, ou precario, ou pésima
situación, ou como lle queiramos chamar dese saneamento. Non o fixeron. Deulles igual, non
contemplaron aí. E con relación ao parque, o parque ou zona verde ou como lle queiramos
chamar da entrada de Ourense, si que houbo unha persoa que falou comigo, ademais non fai falta
que fale comigo, porque eu vexo porque paso por aí catro veces. Vou e veño, vou e veño señora
Chelo. Pero evidentemente, evidentemente, nós non imos colocar mobiliario urbano nun parque
de Ourense. Nós non imos multar aos coches mal aparcados nunha zona de Ourense. Pero si que
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O Sr. Alcalde toma a palabra:

Número: 2018-0009 Data: 19/10/2018

unha vergoña o que está dicindo.

roto. Pero evidentemente, non imos a multar coches aparcados mal nunha zona de Ourense. Non
imos a colocar mobiliario urbano nunha zona de Ourense. Nin imos a desbrozar onde ten que
chegar o goberno do Partido Popular do concello de Ourense, que non consegue aprobar os
orzamentos. Xa está. Votos a favor desta modificación de crédito.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo:
“ Modificación de Crédito”

5.- MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA QUE SE DE CONTA AO
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temos xestións co concello de Ourense. Si facemos xestións. Outra cousa é que caen en saco

CONCELLO DE BARBADÁS
PLENO DOS INFORMES DE REPARO DO DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás para que se dea conta ao
pleno dos informes de reparo do departamento de Intervención. Ten a palabra a súa voceira ou
voceiro.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Como van chegar as herbas
do concello de Ourense, se non chegan nin ás propias do seu concello. É imposible. Paso pois a
tratar a moción que traemos hoxe ao pleno. O artigo 218 do texto refundido da Lei Reguladora
de Facendas Locais, segundo redacción dada polo artigo segundo, 3 da Lei 27/2013 do 27 de

da entidade local contrarias aos reparos efectuados, así coma un resumo das principais anomalías
detectadas en materia de ingresos. O devandito informe atenderá unicamente a aspectos e
cometidos propios do exercicio da función fiscalizadora sen incluír cuestións de oportunidade ou
conveniencia das actuacións que fiscalice. O contido neste apartado constituirá un punto
independente na orde do día da correspondente sesión plenaria. Esta obriga debe cumprirse polo
alcalde coa asistencia da secretaría xeral, tal e como está regulado nos artigos 21.1c da Lei de
Bases do Réxime Local, e 81 e 82 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime

ACTA DO PLENO

o órgano interventor elevará informe ao pleno de todas as resolucións adoitadas polo presidente

Número: 2018-0009 Data: 19/10/2018

decembro da Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, establece o seguinte,

Xurídico das Entidades Locais, ROF. Por elo, a través da presente moción, elevamos ao pleno do
no exercicio das súas competencias, inclúa en cada unha das sesións ordinarias do pleno, coma
punto independente da orde do día, a dación de conta dos informes de reparo do departamento de
intervención correspondente ao mes vencido inmediatamente anterior. Instar ao Alcalde a que na
próxima sesión plenaria ordinaria, inclúa dentro daquel punto os informes de reparo dos meses
anteriores, dende inicio de ano que non foron aínda remitidos ao pleno coma punto independente
da orde do día. Fun breve, resérvome despois para a segunda intervención pero xa rematei coa
moción. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois moitas grazas señor Manuel. Ten a palabra o señor Ramón
Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben. En principio, esta moción viña ligada a un informe
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concello de Barbadás, os seguintes acordos. Instar ao Alcalde para que en cumprimento da Lei,

CONCELLO DE BARBADÁS
de Intervención, nós estamos, segundo informe de Intervención, di que non pode ser pleno a
pleno, a dación de contas destas levantamento de reparo. Entón, pois vamos a esperar á segunda
intervención do que presenta a moción, do Partido Popular, para saber que pensan sobre o
informe de Intervención, que nos presentan aquí.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro de
Democracia Orensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): No tema da moción vamos a facer exactamente o mesmo
que o señor Ramón porque aquí, onde pon, na segunda folla, di, do informe, di “a resposta foi a

conta xeral de cada exercicio.¿ Vale? E despois quería dar unhas noticias. Estiven o outro día,
din unha volta por Santiago, e quería recordarlle dúas cousas á señora Chelo. Maioría non, lista
máis votada. Equivocouse antes. ¿Vale? E encontreime cun amigo que está alí en San Caetano e
dime que o da lista deste ano, non vai ser para as seguintes eleccións. E sorprendeume moito.
Entón dime, solo vos interesan o señor Marabú porque aguanta dúas cadeiras en votos. Que
Manuel, o compañeiro Manuel
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aclare. Aclare o que quere dicir que aguante dúas cadeiras en
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pon aquí, que xunto á dación de contas da liquidación orzamentaria con motivo de aprobación da
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seguinte, a nova normativa non establece periodicidade algunha”. E tamén di que o exemplo que

O Sr. González toma a palabra (DO): Non, non. Non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu o entendín
O Sr. González toma a palabra (DO): Non, non. queda gravado non. entón eu estou na mesma
situación que o señor Marabú. Tamén aguanto dúas cadeiras en votos. Non sei se, a aclaración
está, se o señor Marabú se presentara ás listas do ano que ven, sacaría dous concelleiros. Conto
palabras textuais, eh!. Que o señor Manuel, continuaría. A señora Miriam, continuaría. Si, si.
Podo dicir o que me dea a gaña.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está na súa quenda de palabra.
O Sr. González toma a palabra (DO): Estou na miña quenda de palabra. ¿Podo? Eu estou
facendo as preguntas que me sorprenden entón gustaríame que mas contestaran. ¿Non podo?
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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votos.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, por favor, que prosiga. Vostede contesta ou non contesta,
como considere.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, espera que me interesa a min.
O Sr. González toma a palabra (DO): Eu cóntolle o que me comentaron en Santiago. E
estamos falando de xente que se senta en sitios moi altos en San Caetano.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, por favor, é que senón paro o tempo.
O Sr. González toma a palabra (DO): Pare o tempo. Ao mellor mo ofreceron antes e non fun.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente que termine a súa quenda e despois vostedes
interveñen e din o que consideren
O Sr. González toma a palabra (DO): Si, si o que consideren.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Na quenda que lles competa.
O Sr. González toma a palabra (DO): Continuamos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Espere, espere un momento, que teño que pasar, ten dous
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O Sr. González toma a palabra (DO): ¿Podo? Podo seguir.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Paro o tempo. Van tres minutos.

O Sr. González toma a palabra (DO): Que tiveron unha gran decepción co señor Manuel. Me
dixeron. Manuel quen? O señor que é médico, que contaban que ía ser o novo Freire, pero como
se pasou ao lado escuro, palabras textuais, estou utilizando palabras textuais, se xuntou á señora
Chelo, entón non, din que non vai seguir. Ah! Que Chelo que tampouco vai seguir. Non, non,
non, e utilizaron outra vez, volvo a abrir comiñas, “se puidera quitarlle a acta lla sacaba da
cadeira”. Si, si, Nieves, vas no paquete de Chelo. Eu cóntoche. Eu estou falando palabras
textuais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga porque senón perde o tempo, Santiago.
O Sr. González toma a palabra (DO): Entón como me quedei un pouco estrañado, fun falar
cuns amigos que teño na Deputación e confirmáronme a noticia. ¿Vale? Entón, eu lle digo, por
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minutos máis. Ten os dous minutos que lle faltaban.

CONCELLO DE BARBADÁS
favor, fagan algo e continúen.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Eu?
O Sr. González toma a palabra (DO): Si vostede faga algo, faga algo por seguir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é unha interlocución isto. Non é un debate, prosiga.
O Sr. González toma a palabra (DO): Entón, lle pido por favor, que falen con quen teñan que
falar para que continúen nas seguintes eleccións. Moitas grazas. ¿Que pasa? Non podo dicir o
que me dea a gaña.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, boas tardes a todas e a todos. Ben, o que recolle a
moción xa o leu o señor Manuel, fai referencia ao artigo 218 do texto refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais. Como xa o leu el e está na moción non o vou a repetir. En todo
caso eu si que vou dar lectura ao informe emitido polo servizo de Intervención deste concello, e
que é o que ao que nos vamos a acoller, por suposto, porque entendemos que é o que avala a
legalidade que se está a cumprir neste concello. Neste informe di que “a falta de determinación
en canto á periodicidade coa que debe cumprise esta obriga, suscitou numerosas dúbidas polo

ACTA DO PLENO

a moción. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Esta é a moción do PP, entón tócalle a Chelo. Vostede presentou

que se trasladou a seguinte consulta á Subdirección Xeral de Estudos e Financiamento das
consulta á Subdirección Xeral de Estudos e Financiamento. E a resposta que dan dende este
organismo é, “que tras a nova redacción do artigo 218 polo texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais, modificada pola Lei 27/2013 de Estabilidade Orzamentaria de 27 de decembro,
de Racionalización e Sustenibilidade da Administración Local, xurde a dúbida de con que
periodicidade o órgano interventor debe levar informe ao pleno de todas as resolucións que o
presidente adopte contrarias aos reparos efectuados”. A resposta foi a seguinte, “a nova
normativa non establece periodicidade ningunha, como tampouco o fai o texto refundido da Lei
de Facendas Locais que leu o señor Manuel, por tanto, “poderán elevarse ao pleno todas as
resolucións adoptadas polo presidente da entidade local, contrarias ao reparos efectuados
segundo os usos e costumes adoptados polo concello, pudendo realizarse por exemplo xunto coa
dación de contas da liquidación orzamentaria e con motivo da aprobación da conta xeral de cada
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Entidades Locais”. É dicir, esta dúbida xa xurdiu noutro concello de Galicia e fíxose unha

CONCELLO DE BARBADÁS
exercicio.” Efectivamente, cal é o uso e o costume adoptado no concello de Barbadás, non só nos
últimos tres anos ¿senón nos vinte e oito anos anteriores? Pois o uso e o costume do concello de
Barbadás era que os reparos se inclúen dentro da conta xeral que se envía, unha vez aprobada, ao
tribunal de contas. Nunca, repito, nunca, se levou a pleno como punto separado na orde do día e
nin sequera, nunca, repito, nunca, nos últimos vinte e oito anos, nin nos últimos tres anos se
levou nun punto separado da conta xeral, senón que se aproba todo conxuntamente no mes de
decembro. Agora ben, dito isto, hai unha modificación regulamentaria do artigo 15.6 do Real
Decreto 424/2017, que regula o réxime xurídico de control interno nas entidades do sector
público local. E concreto o momento no que debe cumprirse a devandita obriga. Nesta

Real Decreto 424/2017 polo que se regula o réxime xurídico de control interno nas entidades,
entrou en vigor o día 1 deste mes, do ano 2018. Polo tanto, se entrou en vigor o día 1 de xullo do
ano 2018, isto, será de obrigado cumprimento no próximo exercicio económico cando no
concello de Barbadás se aprobe a dación de conta de liquidación do orzamento, que adoita ser
cara os meses de marzo ou de abril. E como esta obriga legal que temos por parte do concello,
así o faremos. Na próxima dación da conta de liquidación do orzamento, cando se aprobe no ano
2019 e cando se aprobe tamén a conta xeral deste exercicio do ano 2018, se incluirán os reparos
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interventor debe levar ao pleno o informe anual”. ¿Que sucede con esta modificación? Que o
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modificación di, “con ocasión da dación de conta da liquidación do orzamento, o órgano

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Neste
caso xa son tres minutos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, señor Alcalde. Vou contestar en conxunto porque a
dúbida que tiñan os tres grupos é a mesma. Vamos a ver. Que eu saiba o Real Decreto ao que
vostede facía mención, señor Tenente Alcalde, 424/2017 do 28 de abril, non ven a derrogar a Lei
27/2013 do 27 de decembro. Que eu saiba. Polo menos eu aquí o teño diante e non ven a dicir
que queda derrogada esa lei. Claro,¿ lendo o informe de Intervención? Pódense facer moitas
interpretacións. Aquí si que no informe fala do artigo sexto, perdón, do apartado sexto do artigo
15, pero sen embargo non fala do apartado terceiro do artigo 15. Dese mesmo Real Decreto, que
ven a dicir o mesmo que di a Lei 27/2013. Déixao a criterio. Simplemente o facelo na conta xeral
anualmente é por cumprir o trámite, e que eu saiba cando se nos presenta a conta anual aquí, na
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levantados pola alcaldía.
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orde do día, en ningún sitio ven de forma independente a dación de conta dos reparos e
discrepancias do órgano de xestión, con intervención. Que eu saiba e si o está pautando a propia
Lei 27/2013. Que eu saiba, cando se nos trae a conta xeral, que por certo tiramos todos para
adiante porque parece ser que son cerca de 400 folios, se nos trae aquí, tiramos para adiante que
xa nin se nos pasa, nin se nos imprime, pero o máis grave é que xa non ven, que tería que ser
quen marca e pauta a orde do día, o señor Tenente Alcalde, perdón, o señor Alcalde, por iso
estamos instando con esta moción a que veña de xeito independente na orde do día. ¿Por que ven
esta moción? Xa sabemos que a lexislación está aí e que deixa aberto. ¿Por que ven esta moción?
Pois porque miren, da anterior lexislatura a esta lexislatura, o número de reparos e discrepancias

trimestralmente polo menos, que se nos traia un resume, marcado por datas, que non hai que
debatelos no pleno, simplemente é dar conta daqueles reparos e que así o señor Alcalde podería
informarnos nesta sesión de o por que levantou eses reparos. É dicir, non vaiamos pola parte de
atrás facendo uso de lexislación porque a lei está moi clara, e o deixa aberto. É unha
recomendación utilizar a conta xeral anual para cumprir un mero trámite. Por certo, ese mero
trámite xa se pronunciou o Tribunal de Contas do 11 de maio do ano 1983. É dicir, non vimos a
ver nada novo. Moitas grazas.

ACTA DO PLENO

dos grupos da oposición, eh!, é algo que nos beneficiaría. Ao mellor, non mensualmente, pero
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do órgano de xestión con Intervención, son tantos, que se me fan caso o resto de compañeiros

Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Ben. Agora que xa aclaramos e como quedou claro que
isto é un uso e costume pois nós tamén estaríamos a favor de modificar este uso e costume e non
vamos a dicir tampouco en cada pleno, pero si, que se pacte unha periodicidade, na que se
informe claramente destes levantamentos de reparo como aquí se dixo. Está claro que da maneira
que se fai hoxe, pois é cumprir un mero trámite, pero os grupos da oposición, pedimos tamén
información máis clara. Entón, pois e vendo que é un uso e costume que nós podemos modificar
claramente, pois está claro que agora mesmo o uso e costume non nos parece correcto. Polo
tanto, non sei se habería que modificar o acordo, porque o acordo é o propio, non sei que pensará
o goberno, na súa intervención o dirá, se estaría disposto a incluír neses, cada certa
periodicidade, ou sexa, o cambio do uso e costume que agora mesmo se está levando a cabo no
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede e máis por cinguirse tamén ao tempo. Señor

CONCELLO DE BARBADÁS
concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Rematou? Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do
Partido Popular, digo de Democracia Orensana, perdón. Desculpen vostedes.
O Sr. González toma a palabra (DO): Estamos de acordo co señor Padrón, con realizar un
pacto para realizar o tema, este tema. ¿Vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Primeiro. Non poña na miña boca cousas que eu non
ordenación que regula como hai que darlle transparencia, como hai que darlle encamiñamento
de conta na liquidación dos orzamentos, que antes non era obrigatorio. E a partir deste ano si que
é obrigatorio. Pero claro, como dixen entrou en vigor o día 1 de xullo deste ano, polo tanto nunca
tivemos oportunidade de poñelo en práctica. Vostede di que tiramos para adiante coa conta xeral
e que non poden consultala, mire, é unha práctica tamén, me refiro ao de sempre, a usos e
costumes deste concello. Son catrocentos e pico folios que en lugar de facer, imprimir
catrocentos folios por dezasete fotocopias, o que está é a súa disposición. Sempre estivo. Igual
que vostedes o tiñan a disposición dá oposición cando gobernaban. Exactamente o mesmo. Non

ACTA DO PLENO

cara os plenos, segundo o Real Decreto 424/2017, que obriga ás corporacións locais a dar dación
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dixen, eh!. Eu nunca dixen que ficase derrogada a lei anterior. Digo que hai unha nova

darnos leccións de transparencia, de legalidade, de honestidade, de cousas que nunca foron
capaces de poñer en práctica cando gobernaban, e agora queren que nós asumamos todas esas
cuestións que nos veñen aquí…Claro! Consellos dou que para min non teño, ¿non? porque
vostedes nunca fixeron isto. E agora nos veñen esixir a nós que si que o fagamos. Mire, nós
cumprimos a lei, rigorosamente e vamos a seguir facéndoo. E sempre que se nos obriga a facer
unha dación de conta, unha publicidade, calquera tema que axude á transparencia vamos facelo,
pero non porque nolo pida o partido Popular, farémolo cando sexa necesario facelo. Fala vostede
do reparos que ten este novo goberno. Pode vostede pedilo no concello cando queira, non fai
falta que veña na orde do día do pleno. Pode vostede vir aquí e facer o seu traballo. Ou é que está
vostede agardando que nós fagamos o seu traballo. ¿Quere vostede que o goberno nos auto
censuremos? ¿Nos auto investiguemos? ¿Nos auto axuicemos? E nos vaiamos a investigar a nós
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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mudou, exactamente en nada. E non sei porque vostedes teñen ese ánimo, sempre, de vir aquí a

CONCELLO DE BARBADÁS
mesmos. Mire, fágao vostede. Pida aquí no concello por rexistro todos os reparos que ten este
concello que lle serán

dados. Non hai ningún tipo de problemas. Por certo, o Partido Popular

tamén tiña reparos levantados e outros non levantados nas anteriores etapas de goberno e nunca
figuraron na orde do día de ningún pleno. Nunca figuraron na orde do día de ningún pleno. O
que vostedes nos veñen a pedir agora é o que vostedes non fixeron en vinte e oito anos, estamos
no de sempre. Entón nós vamos a aternos á legalidade vixente. Vamos aternos a este informe de
Intervención. Faremos o que estamos obrigados a facer por lei e vostedes fagan o seu traballo
político.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, certo. Vostede se quere dispoñer dun minuto ten o seu
dereito.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Así tamén se hai algunha cousa que contestar
O Sr. Alcalde toma a palabra: Teño dereito de pechar, afortunadamente e desafortunadamente
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Claro, pechar e cortar é moi doado, ¿verdade?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe que lle responda entón a isto. Afortunadamente ou

ACTA DO PLENO

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: El ten un minuto.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire. Estábamos na última intervención.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben. Vamos a ver. No tocante ao que ao parecer que
mostrou o representante do Grupo Mixto e o representante de Democracia Orensana, entendo
unha proposta ou unha emenda, do acordo. Entón, en vez de facelo con carácter mensual, nós
aceptamos esa modificación, ou esa emenda para facelo na periodicidade que acordemos entre
todos os grupos. Si así o aceptan.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Que aceptan a emenda dos dous grupos de facelo
trimestralmente.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Póñalle xa aí tres meses.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Os que queiran, total o van a
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Despois, por que veu esta emenda. Porque coñecemos,
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desafortunadamente é o que a lei contempla. Non é que a fixera eu.

CONCELLO DE BARBADÁS
loxicamente o Real Decreto, que entraba en vigor onte, e pareceunos moi conveniente e moi
interesante que non se meta aí un lote informativo dentro da conta anual, senón que é moito máis
sinxelo, incluso para os funcionarios o facelo nuns períodos concretos. Despois, co seu discurso
sempre cansino, hastiante e cheo de ideas mesiánicas, non vou a entrar señor Tenente Alcalde,
grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois ao mellor debera entrar. É o defensor da moción ten un
minuto de intervención.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Xa está, non empecemos agora a debater aquí unha

creo que lle entendín, que non se vai modificar. Que decida entón, claro. Aclárense vostedes.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vamos ser serios.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos ser serios.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Está claro que nun pleno, ou sexa, cada mes
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra:¿ Isto é unha poxa pública? Xa acabaron as
intervencións e seguen intervindo e agora están, están con chambeo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estaba comentando a señora Chelo que deixara así a moción,
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poxa pública. Acabouse.

O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Acepta vostede a emenda ou non?
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Acábame de recordar o señor Alcalde, que ademais é a
quen vai dirixida esta moción porque o estamos instando eu. Pero aquí xa perdeu o de alcalde, un
alcalde en funcións e sen funcións que o único que manexa é o que ten entre as mans, que é o
crono deste pleno. É o único. A moción vai dirixida e vamos a instar ao señor Tenente Alcalde
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Acepta ou non acepta? Póñanse de acordo entre os dous
voceiros do seu partido.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Insisto, dixo que me quedaba tempo na miña
intervención. Penso recordar. Acábao de dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se acumula. Nunca se acumulou
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Señor Tenente Alcalde, penso, penso, penso,

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Que me quedaba tempo porque teño que seguir
contestando. Insisto, vamos a ser serios e vamos a ter en conta se o que acaban de dicir os dous
representantes tanto do Grupo Mixto como Democracia Orensana, o trasladan como unha
emenda do acordo. Se é así ímolo aceptar tal cal. Xa está, moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Acéptana? ¿Aceptan esa emenda?. Mire. Tempo, como de
ningún tempo? ¿Acepta a emenda deles? Vamos a ver. El ten que aceptar a emenda, o Partido
Popular.
O Sr. González toma a palabra (DO): Eu pedín un pacto.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Entón hai que vir outro día. Hai que vir outro día.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, cinco a un tempo non. ten que falar o señor portavoz
de Democracia Orensana.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, un momentiño, vamos a cortar a acta neste momento
para que cheguedes a un mini acordo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Se non se pon agora aquí un prazo teremos que acordar e

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: O acordo é chegar a un pacto. El propón chegar a un pacto.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non pediu emenda.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Nunha mesa de portavoces se podería facer
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero non imos facer unha mesa de portavoces para isto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Para debater se non tedes o prazo concreto agora mesmo, é
dicir, mensual, bimensual, trimestral, semestral...
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): É igual, nós temos que tomar unha determinación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ramón di, por exemplo, propón trimestral, ¿non? E o PP
acepta trimestral.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): os grupos, pero como ides no plan estatus entre o resto
dos grupos
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traer outra moción outro día.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Quen dixo que non íamos a estar?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, que non vades estar partidariamente a ese acordo, é o
que quere dicir.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Nós vamos a estar. Vamos a estar para opinar. Eu vou a
estar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, pechemos isto. Vostede propón tres meses. Democracia
Orensana que período propón? Que periodicidade propón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Son dúas emenda, pero son incoherentes entre elas, ¿non?.
A Sra. Secretaria toma a palabra: O acordo definitivo sería, que se convoque unha xunta de
portavoces, entendo eu, para negociar o prazo no cal se entregará esa información aos membros
da oposición. ¿Sería ese?
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Eu podo dicilo máis alto, pero non máis claro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu creo que xa quedou claro. Eu creo que quedou claro.
Desa maneira hai que sometelo a votación agora.

ACTA DO PLENO

de sentarse e pactar os prazos. Entón acepto tanto unha como outra.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Esa é a emenda que o señor Padrón tamén ía por aí, o

xunta, unha mesa de portavoces, unha xuntanza de portavoces para fixar unha periodicidade para
a presentación desa documentación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Entón agora hai que sometelo a votación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Antes de sometelo a votación vou falar. Cando nós estabamos na
oposición, nós consultábamos a conta xeral. Cando nós estabamos na oposición viñamos a este
concello e presentábamos preguntas para que nos informaran de cales foron os reparos que se
presentaban por parte de Intervención. Ese é o noso traballo. Ese é o noso traballo. Non nolo
facían os funcionarios, preguntábamos a Intervención cales eran os reparos que existían. Esa era
é unha obriga que temos que cumprir nós cara a cidadanía, cara a veciñanza. Esa é a nosa obriga.
Así de sinxelo. Vostedes o que pretende agora, coa súa moción, é que haxa un punto adicional,
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostedes aceptan entón esa emenda de que se convoque unha

CONCELLO DE BARBADÁS
que pódese poñer, si que se pode poñer, pero que ademais lle dean as mocións, os reparos cando
lles parecen. Pero na dación de contas xa figuran, e xa van. Pero non ten que ir mensual, que é o
que nos indica a lei. Ben, pois agora votamos. ¿Votos a favor da moción? Coa emenda
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, votos a favor da moción. Si señor, votos a favor da
moción. A ver, Partido Popular, máis Democracia Orensana, máis Grupo Mixto, votan a favor da
moción do Partido Popular, coas engádegas correspondentes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? Non hai. Perdón, ¿en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos en contra, grupo de goberno. Se produce un empate,

A Sra. Secretaria toma a palabra: Oito a oito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, pero hai unha segunda votación.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, e, Un, dous, tres,
catro, cinco, seis, sete, oito. Que eu saiba hai un empate.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero en caso de empate

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra Hai oito a oito.
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hai que volver a votar. Se produce unha segunda votación en caso de empate.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, pero parece ser que a legalidade son dúas votacións.

volve a votar outra vez. E se no segundo empate persiste a votación, porque ao mellor podedes
cambiar de opinión neste momento, algún. Claro. Hai que seguir as normas democráticas. Veña,
segunda votación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Segunda votación. ¿Votos a favor da moción coa emenda
incluída?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Moi ben. O mesmo resultado. PP, Democracia Orensana,
Grupo Mixto, si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno, non.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero se a lexislación establece que en caso de empate se

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Persistindo o empate, resolve o voto de calidade do Alcalde.
Polo tanto, rexeitada a moción presentada polo Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Predicando co exemplo o Partido Popular nos gobernos
anteriores. Pero bueno. Para que imos a facer iso. Nós nunca presentamos esta moción. Non
seríamos suficientemente intelixentes.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do Partido Popular,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE, e o BNG, o seguinte

6.- MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA INCREMENTAR A
PARTICIPACIÓN E MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS NOSOS MAIORES.
EXPEDIENTE 2915/2018.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás para incrementar a
participación e mellorar a calidade de vida dos nosos maiores. Expediente 2915. Ten a palabra o

ACTA DO PLENO

de reparo do departamento de intervención”
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acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás para que se dé conta ao Pleno dos informes

voceiro ou voceira do Partido Popular.

quedou claro nas comisións, polo que puiden interpretar despois ao señor Sarín, é que eu, vamos
a ver, o Partido Popular, non trae esta moción para, que quede claro, eh!, porque non vou falar
desa asociación, vou falar dos maiores deste concello, porque,

a ver, respondéuseme

na

comisión e recordamos todos, sobre a asociación Fonval. Eu non vou falar sobre a asociación de
Fonval, ¿vale?
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Vostede falou
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sarín, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, non, non.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Está marcado na moción ademais.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Antes de ler a moción o que quero que quede claro que non

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Está marcado. ¿Vale? vamos a ver, o único que eu nomeo a
Fonval no que é esta moción é en canto ao nome do local social, porque hai que diferencialo e
pon Fonval na porta. Para que vostedes saiban ao que me refiro. Pero é a única palabra que vou
nomear, sen nomear á asociación, ¿vale? Para que quede claro porque non ten nada que ver o que
trae o Partido Popular, esta moción, coa asociación. Se quixéramos falar da asociación que a nós
non nos compete e cremos que está facendo unha labor fenomenal, ¿vale?, non imos a entrar aí.
Para que quede claro, eh!. Vamos a ver. Vamos a pasar xa aos acordos para que o tempo nos dea,
e en realizar un plan de acción contra a soidade dos nosos maiores ambicioso e con orzamento
suficiente. Botar a andar novamente un centro de convivencia con actividades terapéuticas,

medios económicos nin humanos para resolver distintos asuntos. A ver, esta moción, a traemos
en consecuencia de que moitos maiores nos piden que están, pois, que necesitan un local onde
reunirse, onde ter actividades, onde ter, sabemos todos que a ximnasia neste momento para os
maiores está no polideportivo. Eles piden que chegar ata alí pois a veces se lles fai cansino, entón
que realmente pois necesitan un local onde poidan ter diversas actividades. Incluso, nos
trasladaron, por exemplo, como non temos centro de día neste concello e as persoas que estean
ben, os maiores, me refiro, fisicamente, mentalmente, porque bueno, hoxe sabemos dunha

ACTA DO PLENO

necesidades. Creación dun área para asesoramento, pois moitas destas persoas non contan cos
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diversos talleres, teatro, baile, contido cultural para os nosos maiores e atendendo ás súas

enfermidade que non vamos a entrar aí como pode ser o alzheimer, senón que estean plenamente
unha conciliación de vida familiar os coidadores desas persoas maiores, que poidan estar alí
dúas horas mentres fan, pois ao mellor algún trámite, pois esas familias, ¿non? Pedimos iso.
Como dicimos ben na moción, pois se nos está pedindo, pois a veces estas persoas maiores,
incluso que están soas, ¿vale?, xa trouxemos outra moción anteriormente, onde se nese local esas
persoas van todos os días e viven soas, se pode detectar que neste concello non se está facendo, e
evitar o que pasou en meses anteriores que a veces pois encontramos por mala sorte, durante
varios días pois non vemos a unha persoa e cando vamos a ver o que está pasando dentro dese
domicilio, pois xa faleceu. Intentar evitar este tema. E que se esas persoas van todos os días a ese
centro social, por dicilo así, pois os demais ao non velos poden dicir, ¿que lle pasa a fulanito?,
¿que lle pasa a esta persoa que hoxe non acudiu? E se lles pode chamar por teléfono ou
trasladalo incluso ao mellora pois á persoa que estea alí ao coidado deles, ¿non? Todas estas
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nas súas facultades, imos a dicilo así, poidan ter un local e unha persoa pois que ao mellor teñan

CONCELLO DE BARBADÁS
demandas as vimos na cidadanía. Cando eu dixen malamente, porque utilizaron esa palabra, que
a xente maior está nas marquesiñas neste concello, cada un pode estar onde queira, ¿vale?, e ben
dito señor Sarín e rectifico, pero as veces en verán pois están alí e en inverno, dá, a verdade con
días de frío e se reúnen alí porque pensan que ao mellor ao local social que hai neste momento
non poden acudir, pois ao mellor porque non son socios desa asociación. E si poden acudir,
porque é un local do propio concello. Pero iso non o saben, ¿vale? Entón, asesoramento. Sego
dicindo, hai persoas que viven soas, que non teñen familia por detrás, e ao mellor necesitan facer
un trámite burocrático, pois ao mellor, pois eu non sei, para pedir pois unha invalidez ou pois ao
mellor para axuda na casa, ou para que lles traian a comida, ou bueno, asesoramento legal ao

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, na seguinte continuo.
O Sr. Alcalde toma a palabra Moitas grazas. Agradézolle a todos hoxe, francamente, a
colaboración que demostran cos tempos. É algo que debemos proseguir nesta dinámica. Señor
Ramón, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu, como vaime sobrar o tempo, quería facer relación ao
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xente maior
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mellor doutro tipo,¿ vale? O concello, pois ao mellor que poña, pois non sei, unha atención a esa

que, ou costumes que se facían co anterior goberno para agora dicir pois nós facemos o mesmo.
Entón, a ver, estamos falando dun uso e costume. Non estamos falando dunha lei. E señor
Fírvida, ese uso e costume pódese cambiar ,e darnos máis información aos grupos municipais
como tamén lla dan cando lle interesa, ou cando queren, dan información ao resto da cidadanía,
antes de que celebremos unha comisión informativa. E eu aplaudo, ¿entende?, aplaudo que o
fagan así, que non o facían os anteriores. Entón, a ver, iso de copiar unhas cousas cando me ven
ben, ou bueno, non sei se estou dicindo así un pouco á lixeira, pero bueno, a veces enténdese así,
¿entende?. Copiar uns costumes cando nos favorecen e cando é outros cambiámolos porque non
eran o que facían os outros pero nós facémolos porque hai que informar a cidadáns, hai que tal.
Entón ao mellor tamén pode cambiar ese costume e dicir hai que informar aos grupos municipais
cada tres meses ou catro disto porque non temos nada que ocultar. E non escudarse en dicir que o
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anterior, da anterior moción. Vostedes como grupo de goberno non poden escudarse en cousas

CONCELLO DE BARBADÁS
anterior goberno facía así. Miren vostedes os papeis, ese é o seu traballo. Bueno, vale, de acordo.
Que quede aí a puntualización. Con relación á moción do Partido Popular, nós todo o que sexa
mellorar a vida dos nosos maiores estamos de acordo. Nós presentamos unha moción, das
primeiras que presentamos, non sei se lembra aquí o concelleiro, señor Sarín, do taller de
encontro para eles, que era algo relativo ao que falou antes a señora Vispo, sobre un par de horas
aí para que queden aí, ou sexa, para que socialicen con outros maiores, cos que xa non se ven a
cotío, porque están metidos nas casas e botan tempo sen ver ás outras persoas que coñecen e nese
tempo pois as persoas que os coidan pois poden realizar outras tarefas. Todo o que sexa axudar
aos maiores, sexa dende esa perspectiva deses acordos ou sexa dende as perspectivas que teña o

senón que estudara a posibilidade de realizalo polas parroquias, sempre atendendo á demanda e
informando á cidadanía da posibilidade de dar ese servizo por medio das asociacións veciñais.
¿Que dicir máis? Que o problema que temos aquí, volvemos ao mesmo de sempre, non temos un
centro de día, que era o que tiñamos que ter. No momento que se, que a Valenzá medrou e a zona
das grandes torres houbera sido o sitio ideal para deixar equipamentos para poder hoxe ter un
centro de día, que houbese sido unha zona máis ou menos, dende a entrada da Valenzá todo ata o
final, sería máis ou menos ao mesmo nivel, o que permitiría a moitas persoas poder acceder a
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moción que presentamos nós no seu día, para que se realizaran, non só, no núcleo da Valenzá,
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goberno, pois está claro que o imos apoiar. Eu quero lembrar outra vez, poñer sobre a mesa esa

eses equipamentos. Iso non se fixo, e agora temos que unha persoa maior ten que subir a unhas
E así, a asociación Fonval, alá metida alá no fondo, ¿entende? Non, non se pensou en facer algo
para o futuro porque cando se fai unha planificación como se fixo aquí, hai que pensar como
pensan noutras cidades ou noutros lugares en corenta, trinta, corenta anos, porque senón, se só
pensamos en dentro de dez anos, pois quedarémonos con todo raquítico, piscinas, Casa da
Cultura, e baixos, iso si. E aínda encima baixos que non están na rúa principal da Valenzá. É que
aínda encima iso. Os baixos quedaron, ou nas rúas do fondo de todo, ou no alto. Iso, á vista de
todos está, polo tanto, queremos que se fagan estas cousas, pero tamén somos conscientes das
dificultades que quedaron aquí para facer ao que lle toque gobernar neste caso, as dificultades
que quedaron para facer este tipo de actuacións.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitísimas grazas, señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina
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oficinas municipais que miren onde quedaron. Un centro de saúde, que mire no outeiro que está.
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Varelas ou o señor Santiago.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, preguntarlle á señora Chelo Vispo, aquí pon, botar
a andar novamente un centro de convivencia. Vostede que quere facer, ¿un centro de día? Porque
pregúntome, en caso de solicitar un centro de día, ¿onde o quere poñelo? Na Valenzá, supoño.
Vamos a ver, eu penso que todas as parroquias teñen sitio, para a xente maior reunirse. Penso que
teñen actividades, teñen ximnasia, teñen talleres. Por tanto, realmente, non sei, ao mellor a
vostede chéganlle unhas queixas que a nós non nos chegan, pero aquí case dá a entender que a
xente maior practicamente está abandonada. É certo que estamos no rural. É certo que cada vez
persoas polas cal nos temos que preocupar porque tamén é certo que moita xente vive soa e
haber unha desgraza. Pero penso que en todas as parroquias teñen sitio para reunirse. O que si se
poden facer, pode facelo o goberno, máis actividades. Cónstame que xa hai bastantes
actividades. E despois xa no terceiro punto, creación dunha área para asesoramento. Aquí, non
sei a que vostede se refire, ¿asesoramento? ¿Se asesoramento de enfermidades, asesoramento
económico, asesoramento de actividades? Non entendo a que punto quere ir para o
asesoramento. Porque eu por asesoramento entendo moitísimas cousas. Quero que quede claro
que para Democracia Orensana, as persoas maiores impórtannos. Como non nos van importar se
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senón se reúnen nun centro, moitas veces poden pasar tres ou catro días sen saber deles e pode

Número: 2018-0009 Data: 19/10/2018

hai máis poboación maior. É certo que os nosos maiores son persoas que temos que atender. Son

centro, de convivencia, ¿en que punto? Porque se o pon na Valenzá a ver como fai a xente que
vive en Bentraces, en Loiro ou Sobrado?. Ou quere poñer un punto en cada sitio? Ou quero que
me explique un pouco máis detalladamente porque isto no papel é bonito pero eu quero que mo
explique polo miúdo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Serafín Núñez, está na súa
quenda de palabra.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Ben. Dúas cuestións, así un pouco fóra de guión pero
porque me quedaron pendentes na outra moción. Se falou de que se este goberno retirara persoal
da escola infantil. É dicir, este goberno fixo unha regulación, unha reordenación do tema de
persoal porque había persoal que con vostedes non tiñan uns cometidos específicos para unha
xornada laboral completa. ¿Eh?, e se dedicaban ao que se dedicaban. Entón, hoxe a xente
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para alá imos todos. Pero non sei onde quere vostede poñer novamente andar, novamente un

CONCELLO DE BARBADÁS
necesariamente está traballando. Dígolle por exemplo o tema do administrativo do centro, que
agora está acometendo funcións nunha localización onde realmente acomete, atende a escola
infantil e atende á cidadanía, e ten uns cometidos laborais para a xornada completa, algo que con
vostedes non tiñan, pero iso a vostedes dáballes exactamente igual porque como non o pagaban
dáballe o mesmo que estiveran alí como se estaban quentando a cadeira. Ese era o seu tal. Se
falamos do tema de terreos, evidentemente, polas cuestións que están poñendo encima da mesa, é
algo que efectivamente, o Partido Popular, ao longo deses vinte e oito anos, non é que, Ramón
Padrón, non é que o expuxeran con dez anos vista, e que se botamos a vista atrás, a memoria
atrás, cando se expuxo o centro de ensino, por exemplo o Filomena Dato, xa non valía nin para

volver necesariamente atrás pero é que así. O centro de saúde onde o fixeron, no alto dos montes.
As viñas e os, si, si ríase señor Manuel pero é que é así. No alto dos outeiros, e as zonas
reservadas para baixo e oito alturas quedaron na zona de viñedos, nas zonas chairas onde
realmente podía e debían estar esa reserva ocupacional para centro de día, para a segunda escola
infantil, para outro tipo de cuestións que vostedes nunca reservaron nin nunca expuxeron. En
definitiva e vou a entrar xa na moción para non tal, falan no argumentario, na exposición de
motivos de que proxectamos unha segunda casa da mocidade. Bueno, non se proxecta unha
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expoñían nun planeamento urbanístico nada relativo con temas de educación. Pero xa non é por
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arrancar. E arrancou como arrancou con negociacións cos construtores porque vostedes non

segunda, proxéctase unha primeira, porque o que hai na actualidade saben que non é unha casa
nenos de 3 a 12–14 anos, ¿por tanto onde está a mocidade aí? Xogando nas bolas dos nenos de
tres anos. Non é un espazo para a mocidade e entón, este goberno o que se expón é, pois facer,
evidentemente unha casa da mocidade que non vou a entrar agora porque non toca. E bueno,
vamos a ver. Na comisión informativa, a semana pasada, falaban da precariedade da xestora de
Fonval. E dinme que vostedes non falaron do tema. Vostedes falaron do tema, eu lle contestei de
que efectivamente, si, si, non era unha xestora, que estaba funcionando como directiva e que
funcionaron como xestora durante tres meses, e hoxe funcionan como directiva ao longo do ano
e están facendo un traballo, creo que encomiable. Nada máis, non vou entrar en máis cuestión.
O Sr. Alcalde toma a palabra Por favor, prosiga.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si, porque senón, vale. Falan de botar a andar con “v”, un
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

51

Cod. Validación: 79R3APQEMMGSMZST5XYS7JHH6 | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 51 a 75

da mocidade. Se chamaba Casa da Xuventude, pero atende, é un espazo infantil porque atende a
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novo centro de convivencia, supoño que será con “B”, pero bueno, quero entender. Botar a andar
un centro de convivencia, di. Vamos a ver, este centro existe. Os locais de Fonval está abertos
todos os días polas tardes. Nas fins de semana, non sei se é exactamente, sábados ou domingos,
teñen tamén música onde contratan grupos musicais, onde teñen o seu propio equipo musical,
onde teñen baile, onde teñen unha serie de actividades no día a día e onde este concello, pois
evidentemente, pois segue ao cargo dos servizos que ten que ter, dunha auga, dunha calefacción,
dun aire acondicionado, dunha limpeza. Dunha serie de servizos que está a disposición dos nosos
maiores para reunirse no día a día. Entón, a min que non me veñan a dicir que a xente está, a
xente está onde necesariamente quere estar, pero teñen un local perfectamente acondicionado

de xubilados e pensionistas Fonval, que a que realizan as actividades que se expoñen. E nós
estamos, evidentemente se poden facer máis cousas, como di a portavoz de Democracia,
seguramente que si, non é que facemos demais, porque nunca é de máis. Dende a área de Cultura
se está traendo, pois un conta contos, un mago, un artista pertinente ao longo do ano para
dinamizar e entreter aos nosos maiores. Dende a área de formación se teñen feito cursos
distintos, de cociña, de aplicación de móbiles, de informática, etc, cunha aceptación creo que moi
importante por parte deles. Eles participan, necesariamente, nestas actividades. Nese local se
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subvención máis ambiciosa da que vostedes poñen encima da mesa tamén, para esta asociación
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para estes cometidos. É dicir que este goberno, pois si evidentemente, está destinando unha

realizan talleres de manualidades. Distintas aulas tamén doutras actividades que realiza a
memoria, impártense ao lado, no número 5, onde pódolle dicir que por exemplo, na Valenzá, este
ano hai dous grupos pola unha gran demanda existente. Tamén teñen éxito no rural, en Piñor, en
Loito, etc.
O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que rematar.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): É dicir, a ximnasia de mantemento se está facendo no
polideportivo e nas distintas tal. É dicir eu creo que hai actividades
O Sr. Alcalde toma a palabra Na segunda intervención por favor.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra Grazas a vostede. Está na súa quenda de palabra señora Chelo.
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asociación de veciños, como pode ser ioga, etc, ás que tamén poden participar. Os talleres de
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Sarín, ¿sabe quen paga parte desas actividades que
fan nese local? A asociación. ¿Vale?. Segundo. O Partido Popular puxo, clases de memoria,
informática, que seguen mantendo vostedes. O único que queremos e lle vou contestar xa á
señora Fina Varelas é que o local social que hai hoxe, que é do concello, serva para todos. É que
o divulguen. ¿Vale? Divulguen entre a xente maior, que podan ir alí, porque pensan que
soamente é para os socios, ¿vale? Se eles van e ven as actividades que despois realiza esa
asociación, pode incrementar esa asociación e é un ben para todos, ¿vale? O vamos deixar aí.
Señora Fina Varelas, ¿sabe o que é a diferenza entre un centro de día e un local social? Eu non
estou falando de centro de día. Estou falando de dinamizar o local social que hai hoxe mesmo e

vamos a deixar, como sempre di o señor Alcalde, lle vou dicir que non era, ¿vale?, que non
cumpría a normativa. Vamos a poñelo así para non poñer esa palabra. Segundo. O tiñan que abrir
eles mesmos. Tiñan as chaves como agora mesmo. Nós estamos pedindo que alguén abra, porque
é un local municipal, que o abra alguén, ¿vale? Isto, abríase dous días á semana ata que entrou
estas novas persoas, ¿vale? Que o abren todos os días de 5 a 9. ¿Vale? que reciben unha
subvención. Que o baile o poñen eles. Pouco porque agora en verán porque loxicamente vai
menos xente. ¿Vale? Todo o que están facendo o fai esta asociación. O que estamos intentando
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que ía alí. Estaba cheo case todos os días e dende o 2015, primeiro se fixo unha cafetería, e
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que ten por nome Fonval, fora. ¿Vale? Estes señores no 2015, funcionaba con moitísima xente

dicir é que os talleres, a ximnasia, que se divulgue. Que se preocupe este concello dos maiores,
Varelas e señor Sarín. O que temos sérvenos. Pero, diversos talleres, como teatro. Si, si, a través
de Cultura lévanlle un mago. ¿Vale?. Pero poden facer, eles mesmos, facer, crear unha asociación
de teatro. Ou pode ir alguén a darlle clase, como hai para os nenos, ¿non? Unha escola de teatro,
pois ao mellor para os maiores. Vostede sabe o que socializa aos maiores cos pequenos, ao
mellor, facendo obras de teatro? ¿Vale? Despois, o que dicíamos, ese asesoramento legal, pois ao
mellor, unha tarde, non digo, ou unha mañá, porque agora mesmo soamente se abre pola tarde
porque o teñen que abrir eses. ¿Vale? Pois ao mellor á mañá, se se abre unha hora ou dúas horas,
pois poden ir e ao mellor hai un asesoramento, hai uns talleres que tamén pola mañá…Eles teñen
moito tempo, ¿vale? Eles poden facer moitas actividades
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
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¿vale? Que ese local se volva a dinamizar. Non estamos buscando un local novo. Señora Fina
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Incluso coidar aos máis pequenos e contarlle contos alí e
socializar maiores e pequenos. Mire, se poden facer cantidade de actividades e é o que estamos
pedindo dende o Partido Popular, que coiden aos maiores e que dinamicen ese local.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Chelo. Señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB) : Teñen moito tempo, moitos, pero moitos tamén teñen o
tempo bastante limitado porque teñen que coidar dos netos. Ben. Fala vostede, divulgar, mire que
ben viña aquí o panel informativo que nós propuxemos, porque tanto a persoa que pasea pola
Valenzá sobre todo, estaría vendo continuamente todas esas actividades e que bo sería para que

non é nada concreto, porque bueno, un novo centro de convivencia, pois a ver onde é o centro de
convivencia, como dicía. ¿Vamos a falar dese? Ímoslle poñer ese como centro de convivencia,
bueno, vale. Oxalá, novo é imposible, salvo que…, máis locais non hai e terreos para darlle á
Xunta para que nos faga un, non quedaron tampouco. Entón, si se refiren a como centro de
convivencia, chamándolle a ese local onde xa se están, unha asociación, de pensionistas,
xubilados, persoas maiores, chamámoslle como queiramos, realizando actividades e facendo
cousas polos nosos maiores, o que si vamos a votar a moción a favor para que o goberno tamén
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parte da asociación que hoxe, está alí. En fin. Nós, vamos a votar a favor. É unha declaración,
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souberan o que se fai nese local. Tanto as propostas por parte do concello como as propostas por

tome nota e faga unha divulgación, xa que o señor concelleiro, o señor Sarín, nos fixo aquí un
divulgación chegue máis aos maiores para que máis persoas saiban o que se está facendo no
concello, e nese local concretamente, e poidan sumarse a realizar todas esas actividades. E unha
vez que se sume máis persoas, iso vai a levar consigo que o concello teña que ao mellor
aumentar as actividades ou os cursos, ou como dixo antes o do alzheimer, que agora xa hai dous
grupos, que antes había un. Pois esa é a labor que se ten que facer por parte do concello. Entón
dende o noso grupo vamos a votar a favor nese plan, ou sexa, para darlle un toque ao grupo de
goberno que dinamice máis o dos maiores. E recordarlle tamén, ao grupo de goberno, aquela
moción do taller de encontro para eles, que era para tamén, ofrecer ás asociacións veciñais sobre
todo ás parroquias máis populosas do concello, a posibilidade de a socialización dos nosos
maiores, pois a través dependendo da demanda ou xa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.
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relatorio de actividades e de todo o que se está levando por parte do concello, que esa labor de
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Como se articule pois sería cuestión da demanda que
houbera e da dispoñibilidade do orzamento e demais, pero que non se olvide daquela proposta
que nós trouxemos a un pleno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Aclarado o punto dous. O punto tres non se me aclarou,
creación dunha área para asesoramento, preguntei a que, non, non dixeches que asesoramento
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Legal.

esquecemos, do punto un, realizar un plan de acción contra a soidade dos nosos maiores,
propón, ¿e que plan ambicioso? Porque realmente divulgar as actividades que fai o concello, non
lle vexo problema absolutamente ningún. Se realmente o que as persoas maiores non están
decatadas das actividades que se están facendo nos locais sociais, pois divulgalo, penso que non
é algo nin tan custoso, nin algo tan problemático. Se iso é o que a dar información. Volvo a dicir,
aquí realmente estaban falando do local de Fonval, pero bueno, eu penso que si se vai dar
información, penso que non é só para o local de Fonval. Maiores temos en tódalas parroquias do
concello. Entón, calquera cousa que se realice, ten que ser xeneralizado. Supoño que vostedes
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ambicioso e con orzamento suficiente. A ver, este punto a que se refire, que orzamento vostede
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Legal. Vale, e despois xa un punto importante, que nos

Pero agora, o primeiro punto, porque un plan ambicioso cun orzamento suficiente. Eu cando voto
unha moción, gústame votala con cabeza e sobre todo votala coa convicción, coa convicción
miña de que é acertada e non votala por quedar ben. E volvo a repetir, volvo a repetir por última
vez, que os maiores son moi importantes para todo, para tódolos sitios, para tódolos concellos e
para todo. E que nós temos moitos maiores, pero a moción ven un pouco, digamos escueta, para
min. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois moitas grazas señora Fina. Señor Serafín Núñez. Ten tres
minutos.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): A ver. Quedei no anterior punto en, falaba da ximnasia de
mantemento, que evidentemente se fai nas parroquias e tamén no polideportivo cunha aceptación
tamén importante por parte deste sector da terceira idade. Dende logo, non nos consta, ou a min
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contemplárono así. Pero quero que me digan iso, o primeiro punto. O terceiro xa mo aclarou.

CONCELLO DE BARBADÁS
particularmente non me consta que efectivamente, haxa unha demanda de poder realizar esta
actividade alí en Fonval, pero sería algo que tamén, se efectivamente hai ese interese en poder
facelo alí, pois o mesmo que se pode facer unha aulas de ioga, poderase facer ao mellor unha
ximnasia de mantemento dependendo do número de usuarios que poda haber nesa aula. Dicir
tamén, con respecto ás actividades que temos posto encima da mesa, que me quedei antes un
pouco tal, pois recentemente no mes de maio se veñen de celebrar tamén unhas aulas de
risoterapia en distintas parroquias, en Loiro, Bentraces, Barbadás, en Piñor, e nomeadamente
tamén en Fonval, onde puideron participar os que o tiveron a ben. E bueno, eu dende logo eu
creo que cando falan de botar a andar ese novo centro de convivencia, con talleres, vale, que si

haber máis recursos humanos e tal, se nomeadamente están pensando en volver ao pasado
recente, antes do 2015, onde vostedes tiñan alí pois dous monitores, catalogados como monitores
de Fonval, que estaban por detrás dunha barra, abrindo e pechando as portas, esquecidos do
mundo real, facendo absolutamente nada e que este goberno pois puxo a traballar noutros lugares
onde realmente agora están, pois, cuns cometidos específicos como ten que estar calquera
traballador ou traballadora deste país, non sentado nunha cadeira como os tiñan vostedes. Falo
do auxiliar administrativo da escola infantil, falo dos monitores que vostedes tiñan alí, para non
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pensar se necesariamente ese centro, e como están falando de que se efectivamente pois ten que
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que efectivamente, que se poden facer necesariamente máis cousas, pero eu realmente quero

facer nada necesariamente, nada máis que abrir ou pechar unha porta. Entón, dende logo, nós o
nesa liña, ¿non? Estou necesariamente de acordo con divulgar, que efectivamente os usos de
Fonval pois poidan aperturalos máis á sociedade e que realmente a xente poida participar
necesariamente do uso desas instalacións, calquera persoa maior que queira tal. Pero, que
efectivamente, eu creo que o traballo se está facendo, e que dende a directiva se están abrindo
unhas quendas de apertura e de peche das instalacións, e que vamos, o concello está por detrás
para sufragar na medida das nosas posibilidades, tanto a nivel de subvencións a nivel económico,
como con respecto, coas actividades que acabo de poñer antes encima da mesa. E que eu creo
que todo está necesariamente ben enfocado para que eles teñan o seu propio local como teñen
nunhas condicións dignas, e ao servizo de todos e cada un deles. Nada máis. E necesariamente
vamos a votar en contra da moción.
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que fixemos foi darlle uns cometidos e entón entendo se ese centro de convivencia vai un pouco

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto para o uso da palabra.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Sarín, ¿ten o beneplácito dos sindicatos en todos eses
movementos que vostede fixo de persoal? Non. Mire. ¿Sabe o que teño aquí? ¿Sabe o que teño
aquí? Non, tocou vostede o tema, neste momento é unha xestora, non é unha asociación, para
que o teña clariño. ¿Vale? É unha xestora, e non é unha asociación. ¿Vale? e llo demostro, xa o
pediremos por escrito, non se preocupe. Pero mire, isto non vende, ¿vale?. Isto non vende.
¿Vale? Mire, a páxina web, a app do teléfono, a conciliación familiar, as clases de ESO, en
inglés, o apoio a clases para os de primaria, clase de inglés para nenos de gardería, axuda a
Popular. Risoterapia, cursos de informática e todo o demais. Iso o fixo o Partido Popular.
que a puxo a funcionar para as incidencias o Partido Popular, a páxina web que se teñen que
decatar os cidadáns, 8.000 euros, que é unha auténtica, vouno deixar aí en puntos suspensivos,
que non se aclara ninguén cando entra, e pagaron 8.000 euros, é unha vergoña. É unha vergoña.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar. Moitas grazas señora Chelo
Vispo. Mire. Hoxe tocoume. Toca votación. Mire. Primeira cuestión, dicirlle e corroborar o que
di o señor Sarín que é unha directiva. Na última xuntanza que houbo, señora Chelo, había a
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¿Vostedes que fixeron? Que modificaron de todo o que lein? Si, vendeu o señor Alcalde a App,
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domicilio, escolas deportivas, catro centos nenos. Polideportivo a funcionar que o puxo o Partido

votación, había votación para elixir unha nova directiva. Dito iso, dito iso, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non llo vou discutir. Digo o que vimos alí que foi que finalizado
o xantar ao que acudimos todos nós, sometíase a votación unha nova directiva. Despois de estar
tres meses como xestora, ¿vale? Pero dito iso, tanto o señor Serafín Núñez como eu mesmo,
reunímonos reiteradas ocasións con esa xunta xestora para expoñerlle, para que eles nos
expoñeran, mellor dito, cales eran as súas inquedanzas e as súas necesidades. Estase traballando
en común con eles. En función das propostas que eles nos fagan, en Fonval.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É unha asociación. Coide aos maiores.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, eu non interrompín. Eu non interrompín.
Precisamente esa asociación, precisamente esa asociación é a que pode ter hoxe por hoxe unha
representatividade dos maiores. Pero é certo, é certo, como dixo o señor Serafín Núñez, mellorar
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non mo discuta, eh! Non mo discuta.

CONCELLO DE BARBADÁS
e divulgar actuacións. Pero nós estamos colaborando intensamente e cóbado con cóbado con ese
colectivo. Con ese colectivo. E voulle facer unha pregunta, ¿vostede dixo si sabíamos quen
pagaban parte desas actividades? Dixo que os maiores. E sabe vostede señora Chelo que paga
parte das receitas, dos medicamentos, dos xubilados e as xubiladas? ¿Sabe vostede? Pois os
xubilados e as xubiladas. Sábeo, ¿verdade? E sabe quen o implantou, o Partido Popular. O
Partido Popular. Preguntou quen pagaba as actividades, parte das actividades. Pois os usuarios e
usuarias. ¿Pois quen paga as receitas médicas, que realmente son as que precisan os maiores? Os
pacientes xubilados que vostedes implantaron. Que vostedes implantaron. Pois neso estarase. Si

O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? ¿Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Orensana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do Partido Popular e
do Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE, do BNG e de Democracia Ourensana o
seguinte acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás para incrementar a participación e
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.
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pero levamos un mes gobernando, este goberno. Mire. ¿Votos a favor desta moción?

7.-MOCIÓN DE COMPROMISO POR BARBADÁS PARA RECLAMAR ACTUACIÓNS
NAS DEFICIENCIAS DO SANEAMENTO DE AUGAS. EXPEDIENTE 2926/2018.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á última moción que é a de Compromiso por Barbadás
para reclamar actuacións nas deficiencias do saneamento de augas. Ten a palabra o voceiro de
Compromiso por Barbadás.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Aos autónomos xa nos subiron, xa este mes. Non pero xa
viña dos de atrás, eh!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estes deben pensar que decide todo nun mes, o consello de
ministros se reúnen todos os días e xa está. Señor Ramón empece de novo.
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mellorar a calidade de vida dos nosos maiores”

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A subida viña dos de atrás, e os que están deixárona estar.
En fin. Traemos unha moción para reclamar actuacións nas deficiencias do saneamento de augas.
Compromiso por Barbadás faise eco das queixas da veciñanza sobre as deficiencias graves que
presenta a rede de sumidoiros en certos puntos do concello. O goberno do noso concello ten a
obriga de actuar de maneira urxente na solución de problemas que afectan tanto ao
abastecemento de auga como ao seu saneamento. Traemos esta moción para o debate no pleno
sendo conscientes de que moitas destas redes de sumidoiros foron mal executadas no seu día
polo que os derrames e as avarías son constantes. Este goberno debe priorizar nas súas funcións.
Solucionar de maneira óptima todas estas incidencias no saneamento de augas residuais para o

conducións de augas que perturban a vida diaria das persoas que habitan estes lugares: malos
cheiros, escorrentías de augas por riba da estrada que arrastran terra e pedras, pois coinciden con
zonas de fortes pendentes. Así pois, aparte das actuacións cotiáns, cremos necesario a
elaboración dun plan ordenado para ir solucionando os problemas na rede de saneamento do
noso concello, empezando por aqueles lugares que xa non poden esperar máis, coma no caso das
Lamas, por poñer un exemplo. O acordo ao que queremos chegar, aprobar neste pleno é: instar
ao grupo de goberno a executar todas aquelas obras necesarias para dar un servizo do
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necesarias, sen máis demoras, naqueles puntos do concello onde existen problemas graves nas
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normal funcionamento do sistema de cotío. Así mesmo, pedimos que se acometan as obras

saneamento óptimo das augas residuais á veciñanza, a cal contribúe cos seus impostos para que o
carón da cidadanía. Ben, está claro que a señora concelleira Morenza, está ao día supoñemos de
todas as incidencias que hai na rede de saneamento do concello, que sabe que son moitas. Hai
unhas que son máis graves e outras que son de arranxo diario. Teñan en conta, por iso traemos
esta moción, que o goberno do concello, o concello, é unha das súas principais obrigas como
administración, como dixen antes, ao carón da cidadanía é a do saneamento, a de abastecemento
de augas, as limpezas viarias, o alumeado público. Estas actuacións teñen que estar á orde do día
e deben contar co orzamento necesario para que estean nun estado óptimo en todo o concello. E
todos os cidadáns que pagan os seus impostos gocen delas pois é unha das principais, ou son as
principais cometidos do goberno. Polo tanto, cando deciden o orzamento, teñan en conta que
hoxe dentro do concello de Barbadás hai lugares como as Lamas, hai lugares como Santa Uxía, a
depuradora, ou hai lugares como o abastecemento de augas, por exemplo ao San Benito en Piñor,
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concello posúa cartos e así cumprir unha das súas principais obrigas como administración ao

CONCELLO DE BARBADÁS
que aínda os veciños non gozan dun servizo óptimo. Ou como é o que van a facer agora na
Valenzá. Polo tanto, é poñer sobre a mesa, recordarlle ao goberno que estas actuacións son
prioritarias como dicimos aí na moción. E nada máis. Deixámolo para a segunda intervención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira
de Democracia Orensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): Estamos totalmente de acordo con esta moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, como non podería ser doutro xeito, señor Padrón,
en contra das nosas propias propostas. Como ben saben dende o grupo do Partido Popular,
trouxemos, non sei se tres ou catro mocións, que tocaban temas graves, importantes, sobre
saneamento. Pero mire, voulle dicir unha cousa para que non se leve a desenganos. Fala vostede
aquí de plan ordenado, case estou totalmente convencido de que o plan ordenado que lle vai
facilitar este goberno, vai ser o mesmo, o mesmo, ou se cada aínda peor, que están levando para
Loiro, 16.000 euros, para o saneamento. Simplemente para poñer uns sifóns que son moitas as
dúbidas técnicas que resolvan o problema dos malos olores. Por certo, quixéralle lembrar á
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vamos a estar de acordo. Vamos votar a favor desta moción pois doutra maneira estaríamos indo
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Popular.

Loiro, por parte da empresa concesionaria de abastecemento de auga, Viaqua, estanse abrindo as
rúas, levan un mes abertas, non se están a pechar. Resulta que chega a empresa, abre unha
fochanca con aquela escusa de poñer a famosa chave de obrigado cumprimento que hai que
poñer, e unha vez feita a apertura das zanxas, e a levo comigo e ensínollo, e ensínoo que o teño
aquí no móbil, unha vez aberta a zanxa, ao cabo de cinco días, colle a empresa concesionaria e
mándalle un correo electrónico aos veciños, a cada un dos veciños propietarios onde se están
facendo esas zanxas, dicindo se aceptan o orzamento de noventa e pico euros para colocar a
chave. É dicir, se a un veciño se lle ocorre, non mira non cho dou a ti e llo dou a un profesional
que me encargue eu pola miña conta, ¿quen abriu a zanxa e quen a vai pechar? ¿Poderíame
contestar a iso? Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Xa rematou?. ¿Rematou? Ten a palabra a señora Victoria
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señora concelleira, que se están a efectuar diferentes obras, concretamente nesta localidade, en

CONCELLO DE BARBADÁS
Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): A min gustaríame cinguirme nesta primeira
intervención á moción que presenta Compromiso por Barbadás. E dicirlle que dende o grupo de
goberno estamos moi agradecidos ao Partido Popular. Moi, moi, moi agradecidos. Porque en
relación a servizos básicos, como o saneamento e abastecemento, deixáronnos unha cousa moi
boa, que é, moito traballo, moito por facer. Estamos agradecidísimos. ¿Plan de prelación de
proxectos? Evidentemente que o temos. Un barrio enteiro en Sobrado, sen saneamento, barrio de
Outeiriño. Grazas ao Partido Popular. Un barrio enteiro, a rúa de Abaixo en Bentraces, sen
enviados á Confederación Hidrográfica, nalgún caso, como é o caso de Bentraces. Saneamento
saber que existía un problema grave, moi grave, no saneamento, na rede que está oca por debaixo
e non solucionou. Moitas grazas. E tamén grazas ao Partido Popular por deixar a rede sen tocar,
nin sequera colaborar cos veciños dunha maneira ou doutra. ¿En precario? En precario temos o
sistema de saneamento en Pontón. O sistema de saneamento en Santa Uxía. Moi en precario. A
Confederación Hidrográfica xa nos ten enviado varias, varios requerementos para que tomemos
medidas e solucionemos os problemas graves que hai nesta fosa que vostedes nunca
recepcionaron, nin solucionaron os problemas. Este goberno xa ten dado moitos pasos para
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avenidada de Celanova, cruce rúa das Burgas con subida Vivaldi. Grazas Partido Popular por
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saneamento. Grazas, Partido Popular. Tamén hai proxectos xa feitos. Xa proxectos feitos,

travesía de Piñor, na zona do Rodeiro. Do tema do que fala o compañeiro de Compromiso por
Barbadás, nas Lamas, si evidentemente está na nosa folla de ruta. Pódolle dar a explicación de
que un dos problemas que existe co saneamento nesa zona é que hai un establecemento
hostaleiro que provoca máis residuos do que provoca unha vivenda normal, e entón prodúcense
unha acumulación de graxas que fai que salten as alarmas en moitos casos. Entón, unha da
solución que se lle dá é instalar unha rede por gravidade, e que vaia conectada na zona da capela
coa rede de saneamento xeral de alí. Sabe que nós temos a nosa folla de ruta moi clariña e que a
imos ir executando a medida que imos podendo, e que imos tendo os medios necesarios. En
Loiro, 16.000 euros para unha primeira fase, xa se explicou no seu momento. Falando do tema
do, bueno, tamén lle temos que dar as grazas por deixar a un barrio enteiro, ao Partido Popular,
sen auga, sen unha rede de abastecemento de auga, normal ou como lle diría eu, moderna,
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solucionar ese problema. Vostedes deixaron sen saneamento moitos barrios deste concello, en

CONCELLO DE BARBADÁS
adecuada aos tempos que corren, porque non chega a auga nas debidas condicións. Tamén ten
este goberno un proxecto para acometer e acometerémolo en canto poidamos. E despois sobre o
tema de Loiro, dicirlle que vostede está equivocado coa información. A información non lle é así,
seina eu que eu son a concelleira. Son a concelleira. Entón, o procedemento xurde cando un
veciño se mostra partidario de participar, de asumir o novo sistema que este, vostede sabe ben a
información, este concello tomou a decisión de facer vía administración as obras de apertura e
peche de zanxa. Entón o concello, ás persoas que xa mostraron a súa dispoñibilidade a que o
concello abra e peche a zanxa, chama, esta concelleira, chama persoalmente a esas persoas ou
ben esas persoas saben como está o tema e diríxense a nós entón nós abrimos a zanxa. Despois

lei. A vostede, señor Manuel Angel que tanto lle gusta cumprir as leis, se quere tamén pásolle a
lexislación ao respecto, que hai que cumprir escrupulosamente. Entón Viaqua vai, coloca a chave
de paso que se chama, e despois nós pechamos a zanxa. Evidentemente agora temos unha
emerxencia no Rodeiro e vamos atender primeiro esa emerxencia. Si, é máis importante a
seguridade viaria ca pechar as zanxas. E lémbrolle que houbo unhas tormentas que impediron
traballar con cemento durante dúas semanas consecutivas. Evidentemente, a vostedes saíulles o
tiro pola culata, entón vostedes o que querían era revolucionar un pobo e a xente o que quere é
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paso? Vostede só ten que facer unha cousa con Viaqua, que é a chave de paso, porque é así por
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vai Viaqua e tamén antes de abrir a zanxa preguntámoslle, ¿vostede quere instalar a chave de

auga e quere pagar a auga. A xente en Loiro si quere pagar a auga. Vostedes están traballando nas
sega asumindo o gasto da auga porque non todos os veciños van a querer asumir ese gasto. Pero
ten que saber vostede tamén, e dígoo hoxe aquí en pleno, que as persoas que non queiran
sumarse a esta iniciativa de pagar a auga, pois evidentemente a auga cortaráselles. E iso xa o
dixemos moitas veces e agora vaise facer. Estamos nese proceso. O proceso é, as persoas que
voluntariamente queren que o concello lle abra e lle peche a zanxa e só teñen que pagar a chave e
todo o resto de obras pode facelo co construtor que queiran,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Co fontaneiro que queiran, con quen queiran, iso
poden facelo. ¿Que non o queren facer? Pois terán que ter en conta que a legalidade está para
cumprila.
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cociñas, facendo campaña electoral e pretenden que todo isto non funcione, e que o concello

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón, ten tres minutos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Si, ben, o que dixo ao final é certo. A persoa que o queira
facer por si mesmo, pode facelo, simplemente pois o tema da conexión, pois ten que chamar a
Viaqua. Nós o que queremos coa moción, sabemos que o goberno está actuando en moitos sitios.
Xa dicimos na mesma moción que moitas destas redes presentan agora estes problemas porque
foron mal executadas no seu día, por iso lle lembrábamos antes, nas modificacións de crédito,
que non cometan os mesmos erros coas obras novas que se van a facer, que as fagan ben, para
que non teñamos estes problemas dentro de dous, tres, catro, cinco anos, ou os que sexan. Entón
abastecemento en San Benito. E o tema de Santa Uxía que, lembrar que o anterior goberno
máis. Entón, fóra anécdotas, non son tan anécdotas, son, vamos…, querer incidir niso, que se
sega por este camiño, ou sexa, que se sega por este camiño de resolver todos estes problemas
porque é unha das prioridades deste goberno, e traemos a moción para dicirlle tamén ao goberno
que ten que solucionar estes servizos básicos da vida cotiá dos veciños. Manter optimamente
estes servizos básicos da súa acción de goberno, como administración local, están obrigados a
facelo. Se necesitan máis orzamento, e senón poden gastar cartos noutras cousas, pois non o
poden facer, porque vostedes primeiro teñen que cumprir coa cidadanía que paga os impostos e
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deixou o tubo metido polo medio dun canastro. O tubo de respiración, que iso xa foi, o non vai
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é incidir niso. É incidir en que hai un problema nas Lamas. É incidir en que hai un problema de

Entón, tomen nota disto porque moita xente non entende, certo gasto de diñeiro noutras cousas
que non vamos a dicir nós que nos parezan mal, que nos parecen ben, pero se hai outros servizos
básicos que están sen atender, se hai persoas neste concello que están aguantando tódolos días
malos cheiros. Augas residuais pegadas a súa casa, teñen que solucionalo. Lles guste ou non lles
guste porque hai outra xente do concello que está gozando duns bos servizos. E estamos,
repetimos, falando dos servizos básicos, que o concello ten que atender, si ou si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Voceiro ou voceira de Democracia
Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Bueno, nesta segunda intervención, vou a intervir eu
porque quero deixar constancia de que o que dixo a señora Victoria Morenza, é totalmente certo.
É unha persoa, Victoria, que se preocupou polos veciños. Cónstame. Moitos veciños pedíronme
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hai uns servizos básicos que, o concello está obrigado a facer. Nos guste ou non nos guste.

CONCELLO DE BARBADÁS
o teléfono dela. Chamárona e quedaron contentos e ben atendidos. Non se rían porque é a
realidade, aínda que ao Partido Popular lle “jodera” un pouquiño, porque o Partido Popular o que
fixo en Loiro é mal meter e saíu todo. Toda a persoa que non vai coa verdade por adiante,
acábase descubrindo. E estou tremendamente orgullosa de que por fin, en Loiro, se chegara a un
acordo co tema das augas. A xente quedou contenta coa solución que lle propuxo o goberno. Eu
como veciña pódovos dicir que estou contenta. E pregunteille a moita xente e mandei moita
xente. Déixese de ser irónico porque vostede seguramente de Loiro non coñece máis que o
Manuel, por se acaso é de Loiro. Porque ironía ten unha pouca, eh!. E volvo a repetir que
interveño porque gústame darlle a razón ás persoas cando a teñen. Felicítoa porque axudou aos

o goberno actuouse na medida do posible. Actuou ben, sobre todo a señora Victoria Morenza que
foi a que estivo ao mando, a que estivo dando a cara, a que estivo falando cos veciños. E non
podía pasar a ocasión para eu expresarme o que penso. Amole a quen lle amole. Cando as
persoas fan as cousas ben, quítase o sombreiro, veñan do partido que veñan porque o primeiro
están os veciños. E pódolle dicir unha cousa señora Chelo, vostede en Loiro tivo moitos votos.
Estou desexando que chegue o ano que ven, porque aí vai haber unha diminución moi grande.
Grazas.

ACTA DO PLENO

cambiar o saneamento todo porque realmente o saneamento está mal, pero, cónstame que dende
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veciños, como non podía ser doutra forma. Realmente podíase facer máis, obviamente poderíase

voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Vamos a ver, fala a señora
Morenza de que agora as brigadas de obras non poden ir pechar as fochancas que hai na rúa do
Buleiro en Loiro, porque parece ser que están asistindo a un problema de seguridade viaria no
Rodeiro. Pois voulle dicir unha cousa, o problema do Rodeiro, xurdiu bastante despois, a conta
das tormentas, das que falaba vostede pero levaban xa as fochas abertas na rúa do Rodeiro
quince días antes. O que pasa é que aquí o problema sempre é da auga. Se medra a herba é da
auga e non a cortamos. Se hai problemas de pechar zanxas, tamén é da auga porque como chove
non podemos ir. E a ver, mire. Voulle facer aquí unha pequena referencia. Eu son dado a ter
bastante boa memoria e lembrareillo en abril de 2019, pero vouno poñer encima da mesa. Non
van ser capaces pola súa ineficacia de deixar o problema de saneamento e abastecemento de
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra o voceiro ou

CONCELLO DE BARBADÁS
Loiro, feito nesta lexislatura. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Explicar tamén que nós traballamos cun listado
conxuntamente con Viaqua para tratar de favorecer os intereses de todos os veciños que o seu
día solicitaron un orzamento, que son as persoas que están, que son proclives a, efectivamente,
facer este tipo de obras. Nós, cando unha vez que abrimos a zanxa temos que esperar a que
Viaqua coloque a chave de paso. Viaqua esperou, non sei exactamente os días que esperou para
colocar varias chaves de paso xuntas. Evidentemente. En canto poidamos iremos a tapar e nós

estaba abaixo e o que tiña que estar abaixo estaba arriba. Ese é a súa planificación co saneamento
e co abastecemento. Non lle interesaba. E nós tamén atendemos a outro tipo de necesidades en
parques e xardíns, e atendemos necesidades básicas de todo tipo en todo o concello. Non só
atendemos as fochancas de Loiro. Gustaríanos atender só as fochancas de Loiro, pero somos
11.000 veciños reais, e 12.000 ou 13.000, non, 11.000 veciños oficiais e 13.000 reais. Esperemos
que Loiro estea só no segundo ou no terceiro lugar nas últimas semanas. E dicirlle tamén que por
parte de determinados grupos políticos, dun determinado grupo político, para ser máis exactos,
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non sei se saben que había uns tubos ao revés, colocados ao revés. O que tiña que estar arriba
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atendemos non só as fochancas de Loiro. Atendemos tamén os problemas do Rodeiro. Vostedes

se está intentando boicotear calquera cousa en positivo que se está facendo en Loiro. Primeiro
políticos e as asociacións….Ou sexa, os partidos políticos non deberían utilizar as asociacións
para a canalización da súa propaganda electoral. E faino ben. E faino, fai vostede ben, ao mellor
fai vostede ben. Eu só lle digo que a política, a política, con responsabilidade exércese dende
aquí, dende un goberno. Exércese dende un goberno. Vostedes segan actuando así. Non axuden
aos veciños que para iso está este goberno, para chamar veciño por veciños e ir falar veciño por
veciño, e intentar solucionar os seus problemas porque iso é o que queremos. Nós non queremos
propaganda electoral. Nin en Loiro nin en ningún pobo. Pero vostedes utilizan a política para iso.
Vostedes están aí para estar sempre en plan negativo. Pero vostedes deixáronos unha herdanza,
hoxe que falamos da rede de saneamento que é vergonzoso. A min daríame vergonza. Estar aí,
cando vostedes estiveron no goberno e non facer nada, e deixar pobos enteiros, barrios enteiros
de pobos sen saneamento e agora vir reprochando nada. E sen auga, nalgún caso. Vir
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fixérono presentando unha serie de firmas, que bueno son moi respectables, pero os partidos

CONCELLO DE BARBADÁS
reprochando nada. Cando este goberno ten unha folla de ruta, como xa lle dixen, para o
saneamento porque é un servizo básico que temos que prestar. E deixáronnos, moitas grazas
polas herdanzas recibidas, camiños en terra, camiños en terra. Xente sen auga. Camiños en terra.
Si. A min dáme igual o de todos os veciños e pagan os mesmos impostos e teñen os mesmos
dereitos. Así o recoñece esa Constitución da que vostedes tanto falan e á que recurren cando
queren como argumentario. Mire, os veciños, non lle hai veciños de primeiro ou de segunda, por
iso os veciños do Outeriño non son máis veciños nin menos que os veciños de travesía de Piñor,
número 47. Non. Non, señores do Partido Popular. Todos os veciños son iguais ante a lei.

nosotros. Todos en castellano.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten un minuto. Un inciso soamente. Mire, por
moita voz que levanten vostedes, nós temos máis voto. Eu sei falar. Non os vou a interromper.
Vostedes vanse retratar diante desa cámara, coa súa actuación. Coas súas actuacións
interrompendo. Aquí o grupo de goberno vai seguir falando con voz clara e alta. Por moito que
vostedes intente boicotear a súa intervención. Intervindo para interromper. Nós seguiremos
falando alto e claro. E vouno dicir así. Alto e claro. Non nos van interromper. Eu non vou
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Todos, todos os veciños, todos los vecinos para
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria ten que rematar. Ten que rematar.

O Sr, Fernández toma a palabra (PP): E nós igual. Interrompe vostede cando quere.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostedes son os que están nerviosos que son os que interrompen.
Que son os que interrompen. Señor Ramón Padrón, ten vostede un minuto.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu non ía rematar, pero vou rematar, xa estaba todo dito,
pero vou rematar porque despois desta liorta quero que quede claro o que lle importa aos
veciños, que é que os seus problemas de saneamento e abastecemento, en calquera parte do
concello, en calquera parte do concello, en calquera camiño ou en calquera lugar, estean resoltos
dunha maneira óptima. E gocen deste servizo que é co que contribúen cos seus impostos ao
mantemento deste concello. Para que dea estes servizos. Polo tanto, quero que nos quedemos,
que nos quedemos con esa idea. E houbo dúas cousas aquí, houbo lugares que quedaron sen
abastecemento ou saneamento. Unha. E logo despois, obras noutros lugares mal executadas. Polo
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intervir. Eu vou falar máis alto ca vostedes.

CONCELLO DE BARBADÁS
tanto, volvo incidir en vixiar a execución desas obras, é importantísimo. Estar a carón das
empresas que fan esas obras, é importantísimo. Rodearse de persoas que asesoren sobre a
execución desas obras, é importantísimo. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Miren, señores do Partido Popular.
Outra vez, si, outra vez. Miren, vanse aburrir de min. Síntoo. Vanse aburrir de min. Vanse aburrir
de min. Dado que só exerzo o control do crono, vanse aburrir de min. Vanse aburrir de min.
Mire. Vostede, agradecerlle ao señor Ramón a súa proposta porque é unha proposta, é unha
moción construtiva. E ve que o grupo de goberno está nunha folla de ruta clara e transparente
de todos vostedes, do Partido Popular. Ineficacia. Que sendo sabedores de que a auga de Loiro
quen de actuar en nada. En nada. En nada. En nada. En nada. En nada. Miren, vostedes sabían,
vostedes sabían, vostedes sabían que había un depósito, vostedes sabían que había un depósito,
vostedes sabían que había un depósito, vostedes sabían que había un depósito contaminado con
arsénico. Que os niveis de arsénico eran dez veces superiores ao permitido pola lei. Non se
interrompeu o subministro de auga, non se interrompeu o suministro de auga.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non minta, vale.

ACTA DO PLENO

estaba contaminada, e recibindo alertas e avisos da Xunta de Galicia durante meses, non foron
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para solucionar problemas dos veciños e veciñas. Mire,¿ ineficacia en Loiro? Ineficacia a súa, a

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se interrompeu o subministro de auga aos veciños de Loiro.
Consellería de Sanidade para falar desa situación. En ningún momento constaba na Xunta de
Galicia que se houbera interrompido o subministro de auga en Loiro aos veciños e veciñas,
cando o nivel de arsénico en depósito era dez veces superior ao permitido pola lei. Este goberno
foi quen de facer as analíticas pertinentes por laboratorios homologados,

e de cortar o

subministro de auga contaminada, non potable, e subministrar aos veciños de Loiro, unha auga
que si que era salubre. Incompetencia.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Única e exclusivamente, foi o que fixestes. Esa é a
incompetencia vosa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos a favor do grupo de Compromiso por Barbadás?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade. Chelo, que non levantaches a man. Si. Se me
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Por favor, estou intervindo eu. O señor Serafín Núñez e máis eu, fomos á Xunta de Galicia,
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pasou a min, entón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“MOCIÓN PARA RECLAMAR ACTUACIÓNS NAS DEFICIENCIAS DO SANEAMENTO
DE AUGAS”
1.- Instar ó grupo de goberno a executar todas aquelas obras necesarias para dar un servizo de
saneamento óptimo das augas residuais á veciñanza, que contribúen cos seus impostos para que o
Concello posúa cartos e así cumprir unhas das súas principais obrigas como administración á carón

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a, bueno dación de contas, teñen vostedes toda a
documentación.
De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o
artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno
queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.
A Corporación queda enterada das mesmas.

ACTA DO PLENO

8- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
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da cidadanía.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas. Señor Ramón, ¿ten algún rogo?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Si, que a ver cando se coloca o cartel de anuncios do
concello, a través do que é a
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Xa está posto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa está posto, e aparte xa están os letreiros.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Canto hai, ¿quince días?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Menos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): ¿Unha semana? Eu xa o trasladei aquí o pleno fai seis
meses.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, pero non se podía.
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9.- ROGOS E PREGUNTAS

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): O de Santa Uxía, está caído
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿O que? Por favor, repita,¿o cartel?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Está caído.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Democracia Orensana, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Teño bastantes veciños que se queixaron do horario das
festas da Valenzá, a ver se dunha vez por todas facemos algo, para que non acaben tan tarde,
sobre todo os días de semana como poden ser os xoves e o venres. Porque algúns tócalles
traballar ao día seguinte. A ver se o concello polo menos, eses dous días, dá feito algo. Nada
máis.

todo o mundo. Si. Ás oito da mañá non deben estar. As oito da mañá non poden estar.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ou ás sete.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei. Eu creo que non. non sei se estaban a esa hora ou non. a
verdade é que eu retireime antes. O permiso era ata as cinco e media. A realidade, non tiñan
autorización para iso.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu traslado as queixas veciñais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Paréceme correcto. Paréceme correcto. Evidentemente, as festas,

ACTA DO PLENO

son boas ou malas, sempre causan trastornos. Sempre causan trastornos, si. Causan trastornos a
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Voulle responder a iso brevemente tamén. As festas, as festas

xa non é o ruído e a bulla que montan as festas senón que é a bulla que montan as persoas que
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Teño un rogo para o señor Alcalde. As preguntas do
anterior pleno, as presentamos por escrito, pensamos que estaban xa, quedaban en pleno e as
presentamos e non nos contestaron e pasou o prazo legal. ¿Vale? Entón esperemos que mañá
teñamos resposta ás preguntas que se fixeron no pleno anterior. Despois, solicitamos copia das
facturas

da realización do campus multideporte, de Rosa dos Ventos, por 2.479,50 euros.

Entendemos externalización outra vez. Despois, outra factura de Museo da Gaita de Fole, a
empresa Platea Lúa, por importe de 280 euros, non é por iso. Queremos saber cantas persoas
foron a este evento. Eu é que non me decatei. Vamos a ver, contrato menor para, me pon cara
extrañada.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, si, xa, non me acordaba. Si, si, correcto, contesto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero se isto foi aí, o 23 de xuño.
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deambulan. Iso é así, pero bueno. Si, había. Rogos do Partido Popular.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, si, xa me acordo. Si. ¿Contesto?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Houbo unha actuación da escola infantil de Barbadás,
da escola municipal de música de Barbadás, perdón, e fixemos unha visita guiada para os pais, as
nais, familiares, había avós, avoas, e eses alumnos que foron a tocar, organizamos unha visita
teatralizada. Son uns actores que actúan por exemplo, na feira do viño de Ribadavia, nas feiras
medievais
A Sra. González toma a palabra (BNG): Nas redes sociais estivo.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, si, estivo anunciado na páxina web. Si, seguro,

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Foi unha visita teatralizada, por certo, con moito éxito e
gustou moito.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O pedimos non polo importe, senón porque non nos
decatamos, porque realmente houbéramos ido, pero é que non o vin en ningún lado.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pois estaba na web e é moi interesante porque é unha
visita teatralizada no museo, disfrazándose. Participaron os nenos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ¿Foi éxito?
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pois eu non o vin, eh! Pero é igual.
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mirade a páxina web.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non vou a entrar agora niso.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: A cultura sempre é éxito.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, a verdade que si. Vamos a ver. Copia da factura de
empresa, menor a empresa Valera Rural Innovation, non sei se o digo ben, ¿vale?, por importe de
12.369. Esta factura, pon, para evitar incendios forestais, tal, tal, tal, pretenden cargar unha
investigación en campo para detectar as parcelas que incumpren a lei. Entón queremos un
informe, ¿vale?, vamos pedir un informe a quen lle, a ver, se Secretaría, non non, quería dicir, a
Secretaría ou Intervención de efectivamente, que beneficio deu pagarlle a esta empresa 12.369
euros.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Podo contestar?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Aínda non se lle pagou un duro. É que aínda non
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Co seu…xa nos di moito. Vamos a ver,

CONCELLO DE BARBADÁS
cobraron nin un só duro. Isto veu a pleno. Isto veu a pleno no mes pasado, cando fixemos un, do
remanente de tesourería, unha partida de 15.000 euros para a loita contra o lume. Mañá temos
outra reunión, por certo Rafa. Entón, é unha empresa que contratamos para identificar as parcelas
do rural, co concello de Barbadás, que rodean o rural do concello, para xeolocalizalas,
fotografialas e notificarlle aos seus propietarios, a limpeza. A ver se estou equivocado, eu creo
que é iso que ti acabas de ler.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Isto é un Decreto de Alcaldía. O acordo resolve adxudicarlle
o contrato menor á empresa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Adxudicar, adxudicar, non pagar.

todo iso.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ou sexa, esperamos ao informe.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, teñen que entregar, porque non o podemos pagar por
adiantado. Llo adxudicamos, despois realizan o traballo e logo pasarán a factura.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ou sexa, estamos, isto ten data, 31 de maio. ¿Que día é
hoxe?
O Sr. Alcalde toma a palabra: 2 de xullo.

ACTA DO PLENO

servizo consiste se na elaboración unha especie de mapa de risco con identificación de parcelas e
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Si se adxudica o contrato, é un contrato de servizos. O

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Os incendios
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Isto é para
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E hai un mapa, neste concello hai un mapa nos cristais,
efectivamente, que foron, fixemos oito, fixemos, o que pasa que a xente do Partido Popular non
ven ás asembleas deste goberno, síntoo moito, nin vai a nada. Fomos a oito parroquias a explicar
este proxecto. A oito parroquias fomos a explicar este proxecto. ¿Que sucede? Como di a
Secretaria é un contrato de servizos. É dicir, van cobrar a medida que vaian presentando o
traballo realizado. É como o contrato coa empresa de transporte de bacharelato, ten un contrato
por catro anos, pero non cobra ata que faga o transporte.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, ¿pero isto que data ten?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Se lle adxudicou. Pero ten que ir, e ten un ano para
facelo.
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O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non. Eu se queredes explico todo, pero claro
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ah, ¿pare este ano non?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Home, claro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: O contrato menor ten un prazo máximo de
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿É que sabes por que?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Se ao longo do ano. É que non é para a prevención
inmediata, é como a
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: É que Xunta de Galicia sacou unha orde o día 7 de
maio do ano 2018, que hai que cumprir o 31 de maio do ano 2018, que temos unha reunión coa
Xefatura Territorial, que preguntamos como se aplica esa orde que obriga a ter o monte limpo, e

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): !Que sorte! Vamos a ver. Tema piscina.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Claro, mas se facemos, mal se non.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Tema piscina, ten data 1 de xuño, adxudicar contrato menor
para pintar o vaso de 370 euros, esa factura, pero houbo que volver a pintala. Entón, queremos
copia desta factura para presentar aos veciños e a que estea en curso, que non sabemos, virá
despois. Vamos a ver. Outra, aquí pon iso. Eu leo, eh!
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Estará mal posto. Non é o vaso,

ACTA DO PLENO

Barbadás o fai pola súa conta.
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nos contestan, é que nós non o sabemos. Resposta na Xunta de Galicia. Por iso o concello de

O Sr. Alcalde toma a palabra: É o borde.
pintura dos bordes dos vasos da piscina municipal.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Borde.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O dixen antes. É que tiveron que pintar.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Dixeche do vaso.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Perdón, se o dixen antes. Vamos a ver cando expliquei
tiveron que baixar o nivel da auga para poder pintar. O que é o borde, perdón. ¿Vale? Perdón.
Algúns teñen lapsus, sobre todo a estas horas. ¿Vale? Non, agora o baixaron fai unha semana.
Pero é a segunda vez. Adrián, é a segunda vez.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Proseguimos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Senón levantan o bordo para meter
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É igual, pedimos copia da factura. Xa está. Vale, a ver.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, adxudicarlle contrato menor para o servizo de
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Agora me vou con Cultura. Pedimos copia, ¿vale?, ou sexa, isto é
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un inciso. Con isto piden copia despois por escrito, supoño.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É un enunciado, nada máis.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): a ver, isto é de Cultura. Hai varios contratos menores. Que
unha empresa, representante da cantante Xes, por importe de 11.400 euros. ¿Vale? pero é que o
que pon arriba, o que máis, pero un segundo, máis, máis, vou ler. Que é, e que eu creo que aquí
hai algo que non me cadra, que representa a cantante Xes, é unha intérprete galega cunha
proposta moi clara de ritmos americanos pensados en galego e en feminino. Vale. 11.400 euros.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, pero que logo vou dicir o por que. Vamos a ver. Eu son
muller, eh! Desculpe, non sei se me ve.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si véxoa ben. De momento aínda vexo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Para o mes de setembro, hai outra prevista, organización
dun concerto, feminista a cargo do grupo de Tetas Van, por importe de 1.000 euros. Pero é que
sego co feminismo. Vale, porque aquí os homes non contan. Actividade consistente nun concerto
feminista a cargo de De Vacas, outro grupo. ¿Vale? Por importe de 2.500 euros. Ou sexa, que se
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero, pregunta se molesta que cante en feminino e sexan cousas
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Pero sigo lendo en feminino. Vamos a ver. Despois, son decretos.

sumamos todo isto, ¿vale?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Logo a metemos, non hai ningún problema. Non hai ningún
problema. Mire. Vamos a ver. Nós estamos a favor do feminismo. O temos clarísimo. O Partido
Popular. Pero eu creo que isto.. pedimos copia. En canto se fagan. Non agora porque sabemos
que aínda non están. ¿Vale? Non somos… Entón, despois, contrato menor a, eu non sei se
quedou claro o que quixen dicir, eh!
A Sra. González toma a palabra (BNG): Clarísimo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Que neste concello, que neste concello, aquí ser home, creo
que os botamos.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non. Non.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero bueno, a ver, é que todo vai en función do feminismo
A Sra. González toma a palabra (BNG): ao patriarcado, non aos homes.
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A Sra. González toma a palabra (BNG): Aínda falta unha que non chegou a este pleno.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Patriarcado? Home por deus, vale, vale
A Sra. González toma a palabra (BNG): a cultura, vostedes foron cambiando, dando un pasiño
pero aínda queda moito.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non vamos a entrar en debate. Despois. Que isto foi o 1 de
xuño, isto imaxino que xa estará a factura, un grupo de cámara Ensembre OTT, residente
fundación, de Vicente Risco, por un importe de 1.000 euros. ¿Vale? Necesito copia da factura. E
despois, vamos a facer, solicitamos un informe, por que se contratou, se externalizou o tema dos
socorristas da piscina, cando se pode pedir unha subvención á Xunta. Entón, solicitamos iso. E
despois, darlle as grazas, do Partido Popular, porque hai dous, dous decretos de alcaldía, onde

grupo de goberno. E despois, a marquesiña, darlle as grazas, que nolo dixo os veciños hoxe, da
marquesiña que se puxo no, os cristais
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nas Lamas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Nas Lamas. E nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois grazas a todos vostedes. Que teñan moi boas vacacións,
quen vaia de vacacións. Non hai pleno en agosto. Vostede leva tres anos nesta lexislatura, non
había pleno en agosto. Xa veremos. Pero eu vou estar aquí, señora Chelo, a min non me vai
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grazas, se vai implantar en oficinas municipais, polideportivo…ou sexa que moitas grazas ao
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van a sinalización textual con alfabeto latino que trouxo unha moción o Partido Popular, darlle

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 22:50 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a
presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
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amolar con iso.

finalizada a sesión, sendo as no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta,
de todo o que, como secretario, dou fe.
A SECRETARIA XERAL
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Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
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