ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DO CONCELLO

PLENO DO DÍA 3 DE

DECEMBRO DE 2018.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO (PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ (PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL (PSdeG-PSOE)

19:00 horas do día 3 de

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ (PSdeG-PSOE)

DECEMBRO de 2018

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

ordinaria, en primeira

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

convocatoria, o concello

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

Pleno, baixo a presiden-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

cia do Sr. alcalde, coa a-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

sistencia

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

concelleiros/as. Relacio-

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

nados na marxe, actu-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (PP)

ando como secretario,

D.ª SANTIAGO GONZÁLEZ PEITEADO (DO)

Silvia Alonso

sendo

en

dos

sesión

Sres./as.

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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Concelleiros/as

Número: 2018-0014 Data: 14/02/2019

D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL (PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Xosé Carlos Valcarcel Doval (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 14/02/2019
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

Silvia Alonso Fernandez (1 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 14/02/2019
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
1. CONVENIO COA UNIVERSIDADE DE VIGO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e todas. Estamos no pleno ordinario
correspondente ao mes de decembro, que contén na parte resolutiva, empezamos polo punto número 1
que é o convenio da Universidade de Vigo. Ten a palabra o señor Tenente e Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Boas tardes señoras e señores concelleiros e público asistente. Vamos
a retirar este punto da orde do día porque é innecesario porque este convenio xa foi tratado neste pleno
tamén e informado na universidade, non é necesario volver a traer algo ao pleno que xa veu naquela

ACTA DO PLENO

altura e que foi aprobado.
Retírase este punto da orde do día
2. MEMORIA DE CONTRATACIÓN DE AUXILIAR DO SAF

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois ben. Pasamos ao segundo punto da orde do día que é memoria de
contratación de auxiliar do SAF. Ten a palabra o señor concelleiro de Servizos Sociais.

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. Ola, boas tardes a todas e a todos. Ben, como lles expliquei
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e aprobado o día 11 de xaneiro do ano 2016. Polo tanto, como xa está aprobado, xa está comunicado

na comisión informativa a pasada semana, vimos de recibir unha comunicación da Consellería de
incremento horario mensual de ata un máximo de 588 novas horas ao mes e que nos van a permitir,
pois a idea é que nos, efectivamente, concretará unha nova contratación dunha nova auxiliar para o
servizo para poder chegar a todas as persoas que están na lista de espera, que todas as semanas nos
actualiza a Xunta, en situación de dependencia. E que ben, temos aquí un certificado tamén do
Subdirector Xeral de Dependencia, valoración de discapacidade de Política Social da Xunta onde, pois
nos certifica esta asignación e nos fala deste financiamento destas horas que efectivamente utilizadas e
xustificadas dende o concello e que se financiarán pois trimestralmente. Se fará unha transferencia
trimestral como se ven facendo na actualidade co incremento das horas que se especifiquen. E é un
pouco o que traio neste punto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): boas tardes a todas. Vamos a ver. En primeiro lugar,
2
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Política Social, na que nos servizo de axuda no fogar do Concello de Barbadás pois temos un

CONCELLO DE BARBADÁS
nada, estamos de acordo en que se incremente o número de horas por parte da Xunta de Galicia que
nos adxudican. E en segundo lugar, pois logo, que despois traemos unha solicitude a petición de
comparecencia, que non sabemos se vai a ser aprobada ou non, para que se produza no seguinte pleno.
E o que si queriamos pedir que se podía aproveitar na segunda quenda, o señor concelleiro, e que nos
explicara un pouco como está funcionando o SAF e que número de baixas existe na actualidade, que
número de baixas se teñen producido durante estes anos, baixo a súa responsabilidade. Cal é a
porcentaxe de baixas que se teñen producido e tamén, que nos explique a contratación dunha empresa
A Modiño, por un importe de 4.907,52 euros, para levar a cabo traballos referentes ao servizo de
axuda no fogar. Nada máis.
Orensana.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada. Despois de estar lendo, nós estamos de acordo coa
contratación dunha persoa para cubrir estas horas que fan falta. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e a todas. A nosa pregunta, xa se adiantou o
señor Padrón, é por que se contrata unha empresa privada “A Modiño”, polo importe que el dixo,

4.907 euros, tendo unha bolsa. Gustaríanos que o señor concelleiro nos contestara na segunda

intervención. Tendo unha bolsa, non entendemos por que se contrata a unha empresa privada. E tamén
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira de Democracia

queríamos facerlle a seguinte pregunta, se nos pode contestar na segunda intervención, se é consciente
hai cantidade de queixas. Somos conscientes. Vamos a meter esta semana unha serie de preguntas
sobre este servizo que nos están demandando os usuarios e que sabemos que non está funcionando
correctamente. Entón se ten coñecemento dilo? Pódenos explicar un pouco cal é o motivo destas
queixas dos usuarios? Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): A ver, ben, en relación co que vostede pregunta, o concelleiro
de Compromiso por Barbadás. A ver, eu neste momento, aínda que efectivamente teño datos, non teño
aquí unha relación directa do número de baixas que se produciron nos últimos anos. Si podo saber a
xente que hoxe está de baixa, que está sendo substituída, pero non manexo neste momento unha serie
de datos e tampouco é o cometido deste punto, unha explicación ao respecto do servizo de axuda no
fogar. Que, se noutro momento procede, se darían as explicacións pertinentes pero non é neste
3
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dos problemas que houbo no verán coa, ben, tal como se está levando o servizo neste momento, que

CONCELLO DE BARBADÁS
apartado hoxe, desta nova contratación, non leva implícito, pois que eu faga aquí unha relación ao
respecto deste servizo. E en relación coa pregunta que fan tanto vostede, coma o portavoz do Partido
Popular, ben, dicir, que si, que efectivamente temos unha bolsa pero para os cometidos que
efectivamente, precisábamos neste momento de reforzo de persoal a bolsa de contratación que temos
do 27 de decembro de 2016, non cumpría, non tiña como criterios, como obxectivos, non nos
permitía reforzar o persoal no sentido que necesitábamos nese momento, polo tanto tivemos que ir
provisionalmente a esta, a unha empresa privada para poder solventar determinadas continxencias de
persoal que tiñamos nese momento. De acordo? E con respecto ás queixas sei que efectivamente pode
haber algunha queixa ao respecto e que se van resolvendo no día a día e que se vai contestando aos
dende os responsables dos gardadores de feito dos distintos expedientes, pois se van chegando, pois se

ACTA DO PLENO

van tramitando e vanse dando unha solución acaecida ao respecto. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben. Gustaríanos saber se a empresa esta empezou a
traballar xa. E tamén, ben, penso que vostede manexa datos do que ten pasado dende o 2015, que

entraron, que entrou vostede a ter a responsabilidade no servizo de axuda no fogar. E supoño que terá
uns datos, máis ou menos, ou claros do que é o absentismo laboral, no tema do persoal do SAF. Eu

entendo que non queira contestar vostede agora, porque non é o punto que se refire a iso. Non é este o
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usuarios. Tamén intentando, evidentemente, mellorar e atender ás demandas que dende a cidadanía,

punto da orde do día, pois non ten relación co que lle estou a preguntar, pero como xa digo, como
contra, pois se tiña a ben contestar. Pero xa vemos que non vai ser así. O que si, gustaríanos que nos
contestara se esa empresa empezou xa a traballar no servizo de axuda no fogar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas, é a súa quenda. Voceira do Partido Popular,
señora Chelo Vispo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu non estou de acordo con vostede señor Padrón. Vamos a ver.
Se o señor concelleiro non ten nada que ocultar neste servizo, realmente pois podía defender o punto.
Ou sexa, se eu non teño nada que ocultar podo falar do servizo o que queira. Eu, non me quedou claro
os requisitos que teñen que cumprir os traballadores de agora que non teñen na bolsa. Entón, o que si
imos pedir un informe a Secretaría ou a quen lle corresponda, ou a vostede mesmo, danos igual, xa lle
digo que vamos a meter unha preguntas por escrito, de cales, non son eses requisitos que teñen as
traballadoras desa bolsa para que vostede non poida contratar e teñamos que pagar a unha empresa
4
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traemos a continuación na petición de comparecencia e nos tememos que vaia ser ao mellor votada en

CONCELLO DE BARBADÁS
externa. Non me quedou claro, se vostede mo aclara, ben, e senón meteremos un escrito ou pediremos
un informe.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu podo informar, se o Alcalde mo permite.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Verbalmente. Vamos a ver, incluso temos por sorte, hoxe a Betty
que é a que leva o tema de persoal e estame indicando que se trata dunha nova contratación, a
maiores. Entón, toda nova contratación ten que pasar polo pleno. Non para aprobar a urxencia e
necesidade, senón para aprobar, é dicir, non para aprobar a urxencia en canto ao servizo, senón para
aprobar a necesidade da contratación concreta que se trae. Isto non é para unha empresa particular, é
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero non preguntamos iso.

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah! Entón respecto á outra pregunta, trátase dunhas bases, si, as
bases prevían determinadas circunstancias que non incluían os asuntos propios e outro tipo de
licenzas. Si, a bolsa. A bolsa prevía iso. Claro, entón ao non prever as baixas, ou sexa, prevía só as
enfermidade
A Sra. Gómez toma a palabra: Nas bases non pon, non especifica asuntos propios, só era baixas
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, só era baixas por enfermidade.

A Sra. Gómez toma a palabra: Por enfermidade. Ou sexa, por asuntos propios non se pode tirar desa
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para un contratado laboral do concello.

bolsa. Non especificaba.
A Sra. Gómez toma a palabra: É esa a pregunta?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Claro, é que non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois que presenten a pregunta por escrito e no seu momento xa se
responderan convenientemente. Xa está. Xa está. Prosiga coa súa intervención ou rematouna.
Rematou? Pois vostede ten un minuto máis para intervir.
O Sr. Núñez ten a palabra (BNG): Ben, con respecto ao que pregunta o compañeiro Ramón,
efectivamente a empresa A Modiño, é unha empresa prestadora de servizos sociais autorizada pola
Xunta de Galicia. Efectivamente empezou a prestar servizos durante o mes de novembro. Non teño
exactamente aquí a data pero si que xa leva traballando unhas semanas con nós. E ben, con respecto á
cuestión do Partido Popular, pois acáballo de explicar á señora Secretaria, e se queren meter a
pregunta, a cuestión por escrito, o fagan e se lle explica con máis concreción, pero é o que lle
5
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro.

CONCELLO DE BARBADÁS
acabamos de dicir, o que se acaba de comentar. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto sometemos este punto a votación. Votos a
favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai unanimidade, polo tanto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Expediente 5439/2018. Memoria de contratación de auxiliar do SAF”
3. SOLICITUDE POLO GRUPO MIXTO DE COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO
O Sr. Alcalde toma a palabra: o terceiro punto é solicitude polo Grupo Mixto de comparecencia dun

ACTA DO PLENO

concelleiro. Neste caso en concreto do concelleiro de Servizos Sociais, señor Serafín Núñez. Supoño
que ten dereito á exposición de motivos para xustificar esta petición. Non sei? Si? Se ten algún tempo
para xustificar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A presentación do representante da solicitude, imaxino que pode
facer unha exposición.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Nós trasladamos á correspondente comisión informativa, se
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SERAFÍN NÚÑEZ.

este punto ten que ir na parte resolutiva do pleno
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ou é na de control. Entendemos que segundo o regulamento
ten que ser na de control, non agora na resolutiva.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É certo. Seguín o guión. Estivemos todos de acordo neste aspecto.
Pero agora estaba seguindo eu o guión. Queda para o final polo tanto para a actividade de control.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, pasamos ao seguinte punto, que é a moción do Partido
Popular que é a moción do Partido Popular para a creación dun protocolo municipal contra o acoso
laboral. Ten a palabra.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non. Vai outra antes.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, primeiro está esta. Manuel,
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Na convocatoria do pleno, Nadal para todos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Esa é da comisión. Nadal para todos. Si. Esa é da comisión. Ten a
6
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, é certo.

CONCELLO DE BARBADÁS
palabra polo tanto a voceira ou voceiro do Partido Popular.
O punto queda enriba da mesa para debater na parte de control
4. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE NADAL PARA TODOS
O Sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes, señor Alcalde. Señores concelleiros e público
asistente. A moción que traemos hoxe aquí, é porque dende o noso grupo, apostamos por un Nadal
para todos os veciños de Barbadás. Un Nadal que viva as tradicións que nos transmitiron os nosos
devanceiros e que debemos transmitirlle aos nosos cativos. O país que non sabe de onde ven, acaba
sabendo, ou acaba non sabendo para onde vai. Criámonos na tradición cristián coma toda Europa, por
concello asemella acomplexado e quere manipular a historia de Galicia e mesmo a de Europa. Como

ACTA DO PLENO

se non se entende que se esquecera de Papá Noel, ano tras ano. Unha figura tan senlleira, tan familiar,

tan agarimosa, tan bonita e entrañable e mesmo tan necesaria para os nosos pequechos. Poida ser

debido a que de un tempo a esta parte o BNG parece desnortado. Xa non lle quedan países comunistas

para os que mirar. Ben, quedan tres. A vergoña mundial. Son Venezuela, Corea do Norte e Cuba.
Lémbrollo por se aínda queren mirar algo para alí. O BNG tamén perdeu a loita de clases. As teorías

marxistas-leninistas están desfasadas e o modelo produtivo do século XIX mudou e segue a mudar e

eles non se decatan. Cal é o resultado? Pois o resultado é que o Bloque en decadencia, cada vez máis
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iso forma parte do noso patrimonio cultural e non debemos esquecela. Nembargantes o Bloque neste

afastado da realidade social da cidadanía, ten como consecuencia que ten que buscar novos motivos de
maltratados, sempre enrabechados, sempre enfrontados a todo e a todos e sempre tristes. Entón que
buscou o Bloque para xustificar a súa supervivencia? Pois dúas cousas. A primeira a defensa dos
movementos LGTBIQ, penso que o dixen ben
A Sra. González toma a palabra (BNG): Hai moitos máis
O Sr. González toma a palabra (PP): Ten máis, verdade? Si, xa medrou. Xa medrou. Vai camiño de
medar, vai camiño de ser impronunciable. E iso faino ao mesmo tempo que defende con simpatía aos
países islámicos. Isto é unha fonda incongruencia pois a cultura islámica está lonxe de defender os
dereitos da muller e lémbrolles, señores do BNG de Barbadás, que os homosexuais son condenados e
mesmo executados na maioría deses países aos que vostedes tanto defenden. Non sei o que farán por
alí co resto do seu movemento LGTBIQ e o que veña detrás, pero imaxinen vostedes o que lles farán.
E o segundo que buscou? Pois o segundo a loita contra os principios cristiáns mediante unha
7
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enfrontamento para manter esa xenreira intestinal, visceral na que viven permanentemente. Sempre

CONCELLO DE BARBADÁS
culturización vergonzosa. E é neste segundo apartado no que se inscribe o que leva tres anos facendo
dona Ánxela en Barbadás.

Tirou co Papá Noel de fondas raíces cristiáns para inventarse un

Apalpador, que miren vostedes, se mete na cama dos cativos pola noite e ás escuras apalpa barrigas. É
dicir, un pederasta en toda regra. Bastara un pouco máis de tres anos par comprobar que o actual
grupo de goberno tratou de mudar as conviccións, as tradicións e a forma de sentir o Nadal que teñen
os veciños e veciñas de Barbadás, e moi especialmente a dos cativos, pero afortunadamente sen éxito.
A xente de Barbadás non quere ao Apalpador. En pouco máis de tres hora conseguimos preto de 400
firmas, para en contra total e absolutamente do Apalpador, e para que se volva a rescatar o Papá Noel
neste concello. Os complexos do BNG, ademais, son tolerados por un alcalde socialista débil, como é
perder o norte e non son capaces de favorecer á cidadanía un programa de Nadal que chegue a todos

ACTA DO PLENO

os lugares do municipio, especialmente ás parroquias. En cambio, dende o PP, de Barbadás, somos
coñecedores do amplo número de persoas maiores que viven soas no noso concello. Precisamos dunha
responsable implicación dos Servizos Sociais municipais, para facerlles chegar o calor e o sentir
destas festas. Así, poñer en valor o voluntariado, recobra un sentido moito máis amplo nestas datas.

Precísase un maior esforzo técnico e económico na iluminación navideña, pois supón un dos
atractivos que motiva a visitar o noso concello e a realizar compras no comercio local. E que sexa

extensivo ás zonas do noso rural. O verdadeiro sentido do Nadal é transformar a nosa inxusta
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o señor Valcárcel, son os que nos trouxeron ata aquí. O anticristianismo militante que profesan, fainos

sociedade a través dunha convivencia entre os seres humanos baseada no amor, na igualdade e na
primeiro, que se teñan en conta as demandas dos cativos e dos seus pais á hora de realizar as
actividades culturais dirixidas a eles, desaparecer o Apalpador e recuperar a figura cristiá de San
Nicolás ou Papá Noel. Segundo, achegar o Nadal ás persoas que viven soas e a aquelas que se ven
máis necesitadas. Pare elo é necesario implicar aos Servizos Sociais municipais e fomentar o apoio do
voluntariado. Se algo se bota máis en falta no Nadal é a compaña dos seres queridos. Por elo
propoñemos unha cea en vésperas de Noiteboa con cargo ás arcas municipais para todas estas
persoas, poñendo a disposición os locais sociais. Terceiro, poñer máis empeño no contido do programa
cultural do Nadal e que este chegue a todos os lugares do municipio, especialmente ás parroquias,
baseado na diversidade, na calidade. E por último, cuarto, maior esforzo técnico e económico na
iluminación navideña, extensible ao noso rural. Moitas grazas, señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Cinguiuse bastante ben ao tempo por unha
8
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solidariedade. Por todo elo, propoñemos ao pleno do Concello de Barbadás, os seguintes acordos:

CONCELLO DE BARBADÁS
vez. Moi ben. Si señor. Agradézollo, agradézollo ademais.
O Sr. González toma a palabra (PP): Xa o sei. ... acabar iso de nos interromper.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vamos a ver. En primeiro lugar, quixera saber,
quixéramos saber no noso grupo se vostedes teñen datos, de o, segundo din aquí, do amplo número de
persoas maiores que viven soas. Entón, gustaríanos saber se teñen datos do noso municipio e que
porcentaxe de xente ou número aproximado destas persoas que viven soas ou que pasan eses días
soas, porque cremos que é ao que se refiren vostedes. Vostedes traen aquí unha moción para liala co
Papá Noel e co Apalpador porque gústalles estas cousas e á vista está o discurso que fixo vostede.
navideña, cousa que non estamos de acordo. Cremos que é suficiente o esforzo económico e técnico

ACTA DO PLENO

na iluminación que se está a dar neste concello. A ver se queren ser vostedes coma o alcalde de Vigo

tamén. Pasarse da raia. Pero si, despois poñen un parágrafo, atentos, o sentido do Nadal é transformar
a nosa inxusta sociedade a través dunha convivencia a través do seres humanos, baseada no amor
responsable, é dicir, a través da igualdade e da solidariedade. Sen embargo, antes, só queren que a

xente, consumismo puro e duro. Nada máis. Logo veñen cos valores do Nadal. Entón, non nos veña

aquí co cristianismo e con esas cousas, cando hai totais contradicións na súa exposición de motivos.

Polo tanto, e cinguíndonos ao que interesa neste concello e non a outras historias, coma o concello se
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Pero ben, xa o poñen tamén na moción. Primeiro falan de esforzo técnico, económico, na iluminación

gasta os cartos no Nadal, non estamos a favor de que haxa un maior esforzo técnico e económica na
aprobar esta moción terían que retirar ese punto. E teríannos que dicir, se teñen datos de cales son esas
persoas que viven soas, non só que viven soas porque hai moitas persoas que viven soas, senón as que
pasan soas estas datas navideñas, que é ao que se refiren e o que queren implicar a moción, para
organizar unha cea en vésperas de Noiteboa con cargo municipal. Entón, que nos dean datos se é que
os teñen. Non vaia ser que organicemos a cea e non vaia ninguén. E ademais, tamén temos que dicir,
que o tema do Nadal, neste concello, foi un desastre, tanto para os gobernos anteriores, como é agora
mesmo porque o Bloque, tamén ten un problema, que non sabe facer as cousas. Non sabe facer as
cousas. Entón, fainas e o único que fai é enfrontar porque as cousas, o Apalpador é noso. É noso, pero
non da maneira que o fai o Bloque. Entón por iso ese fracaso na xestión do Nadal por parte dos
responsables deste goberno. E fracaso tamén nos anteriores gobernos que se esqueceron dunha figura
que existía nos nosos tempos anteriores. E os nenos, non utilicen aquí as demandas dos cativos e esas
9
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iluminación navideña, extensible ao rural coma manifestan vostedes no punto catro, polo tanto para

CONCELLO DE BARBADÁS
cousas. Aos nenos, con tal de que lle dean un xoguete dálle igual quen llo dea, quen sexa. Se é un
señor gordo ou se é un señor doutra maneira. O que pasa é que todos estamos inculcados nunha
tradición, senón tamén nunca recuperaríamos aquí tradicións de fai moitos anos que se perderon, pois
por certos gobernos ou por outro tipo de cousas. Entende? Se vamos ao que temos hoxe en día, pois
nunca recuperaremos absolutamente nada. Con esa forma de pensar, tampouco se vai a ningún lado.
Nin necesitaremos tampouco facer museos etnográficos, nin facer outro tipo de cousas porque co que
temos hoxe xa nos chega. Non fai falta recordar nin volver a vista atrás para dicir de onde vimos.
Entende? Pola súa maneira de pensar, nunca faríamos iso. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira de
A Sra. Varelas toma a palabra(DO): Ben. Nesta moción hai varios puntos que tratar. Empezando

ACTA DO PLENO

polo punto número catro, que pon que máis esforzos económicos, eu penso que o goberno actual está
gastando moito máis ca gobernos anteriores. Segundo teño entendido, antes no que é o alumeado

eléctrico víñase gastando sobre 2.000 euros e agora esta cifra multiplicouse polo menos por catro.
Polo tanto, non sei a que se refiren vostedes con máis esforzo. Hai unha cousa que si nos preocupa e é

a soidade das persoas que viven no rural. Nós, dende Democracia Orensana, pois si estamos de acordo
en que se axude a todas estas persoas que se encontren soas, que o necesiten e que se faga pois unha

cea ou que se lles dean cousas. Como non podería ser doutra forma. Aquí a señora Chelo Vispo, falan,
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Democracia Orensana.

non, perdón, Manuel, falan de que teñen firmas. As firmas que vostedes recolleron en pouco tempo,
maiores coas comidas ou facerlle unha cea, ou á polémica do Papá Noel? Porque claro, hai que saber
realmente esas firmas cal é o obxectivo das firmas? Porque miren, eu por exemplo se teño un negocio
en A Valenzá e me veñen petando na porta e me din, vostede está de acordo que dende o concello
gastemos máis en iluminación e máis tal? Eu firmaría, porque si, porque comerciante ou como veciño
si me gustaría. Pero entón, pregunto, a que se refiren esas firmas? As firmas é para darlle comida, ou
facer unha cea aos veciños necesitados, ou é para o Papá Noel? Porque mire, vostedes falan de
costumes pero mire, quérolles dicir que o señor Papá Noel é americano. Non é galego, nin ourensán,
nin de Barbadás. Que aos nenos lles gusta o Papá Noel? Si, estou de acordo. Gústalles, por que?
Porque os pais vámoslle inculcando nisto, pero se temos que ir a historia, realmente o que é o Nadal,
os nosos son os Reis Magos. Porque eu na miña casa dende pequeniña creiamos nos Reis. Entón, nós
dende Democracia Orensana, como somos persoas abertas, almas abertas, nós propoñémosvos unha
10
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que din que son trescentas e pico ou case catrocentas, a que se refiren as firmas? Axudar ás persoas

CONCELLO DE BARBADÁS
cousa, deámoslle o Nadal a todos. Pois si ao Apalpador. O Papá Noel aos que lle gusta. E os Reis
Magos, e acabouse a polémica. E se fai falta un Papa Noel, póñome unha barriga e un bigote e o fago
encantada porque realmente utilizar isto para crear polémica paréceme unha tontería. E dígovolo en
verdade. E senón poñemos ao señor Santi que corpo ten máis ca min, é unha broma, obviamente.
Quero dicir, que non fagamos máis polémica disto. Que realmente o Nadal, o vivamos con ilusión e
con axuda ás persoas que o necesitan. Paréceme perfecto o que vós dicides. Paréceme perfecto o que
vós dicides, unha cea solidaria, para as persoas que o necesitan. Iso, estamos completamente de
acordo. Agora, se un Apalpador, porque se o Apalpador non é noso, o Papá Noel, moito menos.
Quitarlle a ilusión aos nenos, pois non. Teñamos as tres cousas e teñamos a festa en paz. Grazas.
de Cultura.

ACTA DO PLENO

A Sra. González toma a palabra (BNG): Boas tardes. Grazas a todos por vir, e a todas. Ben, eu a

verdade é que isto esperábamo, ademais esperábame efectivamente que fora don Manuel que
efectivamente defendese esta moción e teño que dicir o seguinte: de novo o Nadal, e de novo o Partido

Popular reclamando a necesidade de facer desaparecer o Apalpador e reivindicando a figura do Papá
Noel. De novo o Nadal e o Partido Popular falando de luces, de solidariedade e de igualdade e dicindo
que este goberno está acabando con todo, concretamente o BNG. Que catastrofistas son. Mire, direille

en primeiro lugar que enraizadas nas costumes populares dos distintos pobos, aparecen diversas
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Fina Varelas. Ten a palabra a señora concelleira

figuras máxicas todas elas, propias, como son o olentzero, o San Nicolás en Centro Europa ou o
23 ou fin de ano, baixa ás cidades a repartir o pouco que ten. Fronte a estas figuras, xorde unha figura,
o Papá Noel que tirado por uns renos que veñen voando dende América polos aires, chega dende Coca
Cola, ata os nosos cativos a todas as partes do mundo entrando polas chemineas. E dende a mitoloxía
cristiá, chegan tres Reis Magos que deixan agasallos os días 6 e 7 de xaneiro, aos nenos e ás nenas.
Desaparecido durante moitísimos anos o Apalpador, aquí na nosa terra, efectivamente foron os Reis
Magos os que primaron. Dende hai moi pouco tempo, o Papá Noel, deste mundo globalizado no que
vivimos e consumista, do que vostedes parece que renegan. Todas elas son figuras máxicas, insisto, só
que cada unha delas ten algo en común, que eu, a verdade que cando lin esta moción “Dun Nadal para
todos e todas”, pensei que este ano ían modificar un pouquiño o entramado da defensa do Papá Noel e
do Apalpador e me ían pedir que cambiasen o que teñen todos en común e é que todos son homes. O
cal é evidencia que mesmo na cultura hai claramente unha cultura patriarcal e no propio ideario
11
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Apalpador aquí na Galiza. O Apalpador de feito, vive nas montañas do Caurel, e cada fin de ano, cada

CONCELLO DE BARBADÁS
popular. Que nalgunha ocasión, algunha alcaldesa e mesmo algunha concelleira de aquí de Ourense,
intentou cambiar, e que eu sinceramente voulles dicir a verdade, non me atrevín aínda, porque me
parece que dado que a polémica, Papá Noel ou Apalpador, poñer unha Apalpadora ou unha Mamá
Noela, é algo que a vostedes non lle entraría na cabeza de ningún xeito. Evitando polo tanto ese
confronto decidín deixalo como estaba ata agora. É dicir, deixar o Apalpador. Ben, dito isto, dicir que
si considero que hai algo que os diferencia clarisimamente e é que son os valores que transmiten. O
Papá Noel non deixa de ser consumismo feroz e absoluto que transmite uns valores propios da
sociedade americana globalizada e que chega aquí con ese tipo de valores, regalos, regalos, regalos e
máis regalos. En cambio o Apalpador transmite outro tipo de valores propios da nosa cultura. É dicir,
que ten é o que reparte. O pouco que ten é o que reparte. Por outro lado, é un home que vive na

ACTA DO PLENO

natureza e defende á natureza. Polo tanto eses valores, fai de feito os xoguetes coas súas propias mans.
Eses valores e esa riqueza neses valores é o que a min me leva un pouco tamén a intentar poñer sobre

a mesa a figura deste Apalpador, que efectivamente chega por primeira vez a Barbadás no ano 2015,

pero que xa estaba, de feito non morrera en determinadas zonas coma o Caurel, Poboa de Trives,

Castro Caldelas, non morrera, pero aquí si. E deste xeito chega aquí, si. E como valor, dende logo a

min paréceme moito máis positivo ese que o do señor da Coca Cola. En canto ás pederastias señor

Manuel, recordarlle que son figuras máxicas que están no ideario popular e que non existen, nin o
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é un home rural, que nace no pobo, que vai buscar ao monte castañas, noces, avelás, e que o pouco

Papá Noel, nin o Apalpador, nin os Reis Magos. Como aquí non hai ningún neno, nin ningunha nena,
embargo, dentro da igrexa, desgrazadamente, si hai pederastas. Si hai pederastas dentro da igrexa,
desgrazadamente. Non sei se condenados polo Papa ou non a estas alturas, porque non sigo á igrexa
católica, pero si os hai. Aparte de pederastas, tamén hai, ben, abusadores, etcétera, etcétera. Por outro
lado, dicirlle, con respecto aos outros temas que plantexan, vamos a ver, efectivamente, eu tampouco
teño datos agora para dicilo aquí en voz alta, existen persoas soas no concello, persoas que teñen
dificultades para pasar o Nadal. Vostedes plantexan xusto en Nadal
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señora Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Xusto en Nadal plantexan esta situación. Xusto en Nadal.
E plantexan incluso unha cea previa, previa á Noiteboa. E pregúntome, na Noiteboa que facemos con
eles, retirámolos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela.
12
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pódoo dicir abertamente, non existen. Están no ideario popular. Vale? Entón, pederastas non son. Sen

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, señores. Este goberno, déixeme dicir isto soamente,
paro e sigo na segunda intervención. Este goberno plantexa o banco solidario de alimentos, o banco
solidario de xoguetes, o banco solidario de roupa ao longo de todo o ano. E en Nadal, bolsas de
O Sr. Alcalde toma a palabra: de alimentos
A Sra. González toma a palabra (BNG): De alimentos e incluso lotes de cousa navideñas coma
turrón, cava, galletas, melocotóns, etc, para todas as persoas, sen ningún tipo de ostentación, vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Van cinco minutos cincuenta segundos. Teñen vostedes,
cincuenta segundos máis. Señor Ramón, si perdón que é o Partido Popular o que presenta a moción,
si. Señor Manuel, ten tres minutos cincuenta segundos.
don Ramón, ben, é difícil de contestar. Coma case sempre fai, cando fala o Partido Popular, fai xuízos

ACTA DO PLENO

de valor. El tomou a súa posición de apoio a este bipartito, tripartito, e ben, hai pouco que dicir. Cada
un é libre. Este é un país democrático, grazas a deus e el é libre de facer o que fixo e de aterse ás

consecuencias, claro. En canto aos datos da poboación, home, hai pirámides de poboación á esgalla,
podemos consultar. Xa falamos aquí de que pedíamos o apoio e asistencia dos Servizos Sociais entón
todo o demais non procede. E en canto a dicir que a xente quere Papá Noel, esas firmas foron para
poñer a Papá Noel e para pedir que se recupere esa figura de Papá Noel. E esas firmas ademais se

queren compaxinamos, non hai problema en aceptar ao Apalpador. Non pasaría nada. Pero dende logo
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O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Ben, empezando por orde, contestarlle a

o que é duro é deixar os rapaces sen o Papá Noel. E dicirlle tamén a dona Ánxela, ou perdón, a dona
ben, o que está vendendo ela, o fixo o Partido Popular moitos anos e non o vendeu. Tampouco
descubriron vostedes nada aquí. Nós propoñemos algo novidoso nese sentido. De todos os xeitos non
podo deixar pasar a oportunidade de descubrir a verdade, de onde ven o invento do Apalpador. O
Apalpador empezou alá polo 31 de decembro de 2006 no portal galego da lingua, unha web
nacionalista, que defendeu a asimilación do galego polo portugués. Iso é conveniente sabelo, porque
senón sabemos a historia como vostedes descoñecen, non saben a onde imos. Nela foi publicada un
artigo de José André González, administrador da sección en portugués de Galicia do arquivo marxista
en internet. Eses son as orixes do Apalpador. Este artigo limítase a unha única fonte para afirmar esa
suposta tradición do apalpa barrigas, e era unha canción de catro estrofas transcrita en portugués e a
recollida dunha anciá que vivía no Courel en Lugo, non de Ourense. Isto foi recollido en 1994 e para
cando se publicou, no 2006, xa finara a señora, vaites, a única testemuña que había do invento,
13
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Fina, que non pedimos firmas no comercio, senón que fomos pola rúa. E a dona Ánxela dicirlle que

CONCELLO DE BARBADÁS
morreu. Outros autores de renome coma Xesús Taboada Chivite, “Navidad gallega y su ritualidad”, ou
Francisco Pablos en “Mitos y leyendas de Galicia”, ou mesmo Víctor Vaquero, en ningunha, en
ningunha, eh!, figura nada do Apalpador. Todo sae dunha organización nacionalista, que é a gentalha
do, e que ata é mal pronunciar porque como o poñen en portugués, eu o galego seino, o portugués,
menos. A gentalha do Pichel, copia descaradamente doutra figura inventada que é o olentzero vasco.
Así o Apalpador é un señor con boina negra coma o vasco, que fuma en pipa coma el, carboeiro coma
el. En fin, que só lle falta falar euskera e tomar pacharán, en vez de viño do noso país, porque polo
demais, é un claro complexo dos moitos que ten o BNG, neste país. Pola contra, San Nicolás, ou Papá
Noël, naceu no século III en Anatolia, na actual Turquía. Non é americano. Os americanos levan 200
iso se lle coñece. Perdura esta figura, todos estes séculos con moito cariño, e foi variando segundo os

ACTA DO PLENO

países, loxicamente, cada un vaille dando a súa connotación. Especialmente en Holanda que foi, fíxoo
moi popular e levouno a América ao emigrar, cando a eles. Finalmente a empresa Coca Cola, deulle a

imaxe que ten na actualidade. Non sei eu quen defenda a Coca Cola, dende logo, e recoñezo que esta

multinacional mercantilizou esta figura, pero iso non xustifica estas gaiteiradas do Apalpador, para
nada. Con todo o que peor me parece que nestes tres anos de goberno, do tripartito en Barbadás, os

cativos quedaron sen disfrutar do Papá Noel, que é o que conta, como é debido e iso xa é irrecuperable
para eles e para a súa infancia. Outro mal recordo que deixará este goberno, que o demais habémolo
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anos aquí. E unha vez que chega a bispo, faise un firme defensor dos cativos e dos máis pobres. Por

de arranxar todo nós. Grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben. Volvo reiterar, máis ou menos o que dixen na
primeira intervención. Este goberno non foi quen de instaurar minimamente a figura do Apalpador, ou
por non sabela explicar, ou pola imaxe que se lle deu que non callou en ningún momento. E logo
despois temos estas liortas co tema do Papá Noel. E ben, é que isto vai ser sempre tema de discusión.
Podíanlle poñer a Papá Noel, cambiarlle o nome, deixarlle a imaxe e poñerlle Apalpador, como
medidas intermedias, así un pouco. É unha coña, eh!. Pero ben, vexan vostedes o lio que hai neste,
neste, neste salón de plenos. Incluso, uns negando a existencia do Apalpador, defendendo a historia
dunha maneira, outros defendendo a historia doutra maneira. Como pretenden, ben, pero xa ve que se
conta, vostede di unha cousa, a señora concelleira explica outra, entón se xa non nos poñemos de
acordo aquí, efectivamente, en como foi a historia desta figura, ou da contraria, ben, non a contraria
porque non é que sexan antagónicos, pero, se non nos poñemos aquí de acordo, como lle vamos a
14
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

CONCELLO DE BARBADÁS
explicar aos veciños quen é un personaxe, quen é outro personaxe e tratar de harmonizalos ou de
recuperar un para que minimamente teña unha aceptación entre os nenos e se vexa coma unha figura,
ou se chegue a ver coma unha figura como se parece que se quere pretender, mercantilizada coma o
Papá Noel. Entón, non sei, isto tería, daría para un debate máis serio que para debatelo aquí nunha
moción, que soltar cada un o seu e nada, e despois trasladarlle aos pais, “mira non teñen ao Papá
Noel”, “mira nós temos ao Apalpador”. Outro ano máis, outra liorta máis, cando chegue, haxa outro
goberno ao mellor volve a traer ao Papá Noel. Mire, ao mellor tamén, había que, para acabar con isto,
xa que non nos poñemos de acordo aquí, ou parece ser que nunca nos imos a poñer de acordo neste
tema, ao mellor sería, dende o concello deixar de organizar o Nadal, e deixar ás asociacións ou
subvencionalos, efectivamente porque son tradicións todas elas, unhas máis enraizadas no que é a

ACTA DO PLENO

tradición nosa de Galicia, outras pois máis instauradas que veñen de fóra, e ao mellor sería a solución
tamén. Entón, creo que merecería un debate pausado, serio e non este enfrontamento que non vai a

chegar a nada, nada máis que trasladar este enfrontamento aos veciños. E nós aquí non estamos para

enfrontar aos veciños. Nós estamos para resolver os problemas dos veciños e non trasladarlle máis
enfrontamento porque iso é o que está pasando na actualidade e na nosa sociedade

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, teño que recordarlle que sobrepasou os tres minutos,
ten un tempo engadido.
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colectivos que o queiran organizar, uns co Papá Noel, outros cos Reis Magos, outros co Apalpador, e

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Os políticos estamos trasladando máis enfrontamento
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señor Ramón. Señora Fina Varelas, ten tres
minutos, cincuenta segundos.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Dicir, que dende o noso grupo, penso que o ideal
sería pois ter as tres figuras, Papá Noel, Apalpador e Reis Magos. Cada un irá no que cree, irá a velos,
se ti cres no Papá Noel, se queres aos Reis Magos. Penso que temos que ter, deixar que as persoas
escollan. Se o pobo quere Papá Noel, pois que teña Papá Noel, pero sen deixar atrás ao Apalpador.
Porque haberá xente que lle guste un ou que lle guste outro. Penso que non é tan difícil convivir todos,
e deixar á ilusión, que todos entremos a convivir diso. Penso que non é tan difícil. E cada un de nós,
explicarémoslle aos nosos fillos as nosas crenzas. Pero ben, estámoslle dando moita máis importancia
á figura do Apalpador, do Papá Noel, dos Reis Magos, ca realmente ao espírito navideño. Eu penso
que todos sabedes que é o espírito navideño. E iso estámolo esquecendo un pouso porque estamos
15
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que solucións e acordos. Nada máis.

CONCELLO DE BARBADÁS
mirando máis o traxe ca o fondo da cuestión. O fondo da cuestión é que hai moitas, moitas persoas
soas, que o día 24 de decembro, van a estar soas, por moita comida que lle deamos, hai unha comida
que non é material, que non é unha comida, que é a soidade. Iso é a onde tiñamos que cada un de nós
chegar un pouquiño, e dende o concello ver que é o que se pode facer pola soidade das persoas
maiores. E non irnos tanto a figuras exteriores porque ao final o espírito navideño é moito máis ca un
Papá Noel, ca un Rei Mago ou ca un Apalpador. Mirar que se pode facer nos futuros anos, goberne
quen goberne, que se pode facer pola xente maior do rural. E iso, sería o importante. O demais, as
figuras, é quedarse co exterior, coa parafernalia das festas. Entón quero que cada un de vós pense niso.
Que non é tan fácil convivir coas tres figuras, pero pensade un pouco máis, como trouxeron aquí os do
veciña que están solos, que é o que podemos facer por esas persoas. Só cada un de nós que axudemos

ACTA DO PLENO

a unha ou dúas persoas, xa podemos facer moito. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a señora Ánxela
González.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben. O Papá Noel ven a Barbadás coma todos os anos, que
o traen as asociacións de veciños. Entón vamos deixar xa o tema aí porque é tan ridículo seguir
falando diso que ben, coa de problemas que hai. Eu estou de acordo coa señora Fina no sentido de que

efectivamente o Nadal, o Nadal, o gran problema do Nadal é o feroz consumismo no que se vive o
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PP, pensade un pouco máis na xente soa que hai, que todos coñecemos a algún veciño ou a algunha

Nadal. O feroz consumismo enfrontado, enfrontado a esas necesidades que efectivamente hai, non só
que viven soas, hai persoas que teñen necesidades e hai persoas que están vivindo situacións moi
difíciles. Sen embargo, eu penso que a solución, non é facer unha cea de Nadal uns días antes do
Nadal no local social, porque iso o que fai é estigmatizar aínda máis ás persoas que efectivamente
están soas, ás persoas que se van a sentar ese día en compañía doutras persoas que tamén están soas e
evidenciando así unha situación que logo o propio día de Noiteboa, non queda solucionado. É unha
contradición en si mesmo, porque ao final o que consegue é que esa xente que está soa se sinta cada
vez máis soa no medio desta parafernalia consumista. Por iso dende o concello, a nivel de axudas de
alimentación, si é verdade xoguetes e de roupa, si é verdade que está montado o banco solidario e que
ademais hai, como dicía un lote extra agora no Nadal, pero penso que é unha situación difícil de
solucionar coma institución.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga Ánxela, prosiga.
16
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en Nadal senón ao longo de todo o ano, no noso concello e fóra do noso concello. É dicir, hai persoas

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. González toma a palabra (BNG) Quizais si hai que pararse a pensar como dende a institución
o poderíamos facer mellor, pero dende logo é moi difícil que as propias institucións solucionen esa
soidade desas persoas que están soas todos os días do ano. Tamén en Nadal. Por outro lado falan
vostedes do programa cultural nas parroquias. Saben vostedes moi ben, que a figura do Apalpador
achégase aos pobos do concello e que o programa cultural centralízase en A Valenzá na Casa da
Cultura, porque é inviable, iso sábeno vostedes igual ca min, por razóns de espazo, por razóns
técnicas, levar o mesmo programa que se fai na Casa da Cultura, por exemplo, aos pobos. Por iso se
centraliza. Si é certo que ao longo do ano se fan actividades nos pobos, é dicir, houbo maxia, houbo
teatro, houbo contacontos, houbo música, houbo cine. Nos distintos pobos e parroquias do concello ao
Marga, que é a que leva neste caso o alumeado, polo feito de estar no PSOE é o Abel Caballero de

ACTA DO PLENO

Barbadás. De verdade que eu penso que non, eh! Eu penso que non. E de verdade, se todo o que teñen
que dicir é a pouca iluminación que hai, eu non sei que tipo de oposición fan porque efectivamente si

hai iluminación, na rúa principal de A Valenzá e nas rúa de A Valenzá, e hai iluminación tamén nos
pobos, todos os anos dende que estamos nós.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra (BNG): E tampouco podemos ser ostentosos nos gastos en
iluminación porque tamén hai familias
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longo destes tres anos. E tamén falan do alumeado de Nadal. Claro eu non sei se vostedes pensan que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, ten que rematar.
lles parecería a vostedes se fixésemos unha iluminación estilo Vigo a nivel Barbadás, claro
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate, remate, señora Ánxela, por favor. Ten o señor Manuel, un
minuto.
O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Dá pouco tempo, pero ben, tampouco
vamos a entrar aí. A don Ramón dicirlle que o enfrontamento está feito, non somos nós quen o pon
enriba da mesa, senón que son quen deixou de traer aquí a Papá Noel estes tres anos, sen motivo.
Porque os cativos quedaron con el sen necesidade. Volvémolo repetir, ao mellor é que non se me
entendeu ben. Pedimos que se traia o Papá Noel, que se recupere, pero iso non quita o Apalpador se o
queren traer, pois que inventen e que segan inventando o que queiran. Este é un país libre e cabemos
todos. O lio é polos rapaces, que quedaron sen o Papá Noel estes tres anos e van camiño de quedar o
cuarto. Por outro lado dicirlle que isto había que, outra xente, nacionalistas neste caso, xa se
17
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A Sra. González toma a palabra (BNG): que teñen dificultades para pagar a luz a fin de mes. Que

CONCELLO DE BARBADÁS
preocupan ben de desvirtuala e de cambiala, pero que San Nicolás existiu e o Apalpador nunca. A
dona Fina que pedimos as dúas cuestións. Repetirlle o mesmo, que pedimos tanto o Papá Noel coma o
Apalpador. E se defende aos necesitados que viven solos, pois por favor, vótenos. Nós que pedimos, e
aproveito a contestarlle a dona Ánxela, e acabo, pedimos catro mocións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, remate.
O Sr. González toma a palabra (PP): Xa acabei. Catro puntos nesta moción, ou sexa perdón, catro
puntos para aprobar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben. Miren, coma ben todos vostedes saben, eu son
crente, son socialista, son emigrante, son fillo de emigrante, vivín a soidade da emigración, vivín a
algunha vez incluso dos seus asuntos familiares aquí, non interrompa. Incluso botou vágoas, aquí.

ACTA DO PLENO

Entón polo tanto, non interrompa
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non lle consinto que volva dicir iso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixo iso, señora Chelo, dixo iso.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É un tema persoal.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero fíxoo nun pleno. En público, señora Chelo. En público, polo
tanto, eu falo do que a min me apetece, nesta moción. Repito. Son fillo de emigrante, emigrante,
sufrín a soidade dun internado, sufrín a soidade e ausencia dos meus pais e polo tanto, ademais son
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soidade dun internado, vivín a soidade dun internado e polo tanto, señora Chelo, vostede falou

crente, católico e socialista. E quérolle dicir ao señor Manuel que erra. Vostede fala da filosofía do
día se celebra? O día 6 de decembro. 6 de decembro. Polo tanto non ten absolutamente nada que ver
co Papá Noel. Son cousas totalmente diferentes. O Papá Noel non ten unha raíz cristiá, pero vamos a
asumir que teña unha raíz cristiá. Ten unha raíz cristiá supostamente protestante. Nós vivimos nunha
cultura cristiá católica. De tradición Reis Magos
O Sr. González toma a palabra (PP): No século III non había protestantes. Non diga barbaridades. É
que de verdade, métese con un ... historicamente. No século III, Turquía era cristiá. Non había
protestantes. É que non coñecen a historia, por iso ... Sega, sega.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora o moderador do pleno é vostede, non?
O Sr. González toma a palabra (PP): Non, non. Pero vostede, o que quere é acabar ao final
O Sr. Alcalde toma a palabra: É que teño dereito a iso. Pero mire, falo de cultura e de tradición. Non
falo de orixes. Falo, o San Nicolás, celébrase o 6 de decembro. De acordo? Non coincide co Papá
18
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Papá Noel. Mire, o San Nicolás celébrase en Alemaña, onde eu vivín durante sete anos. E sabe que

CONCELLO DE BARBADÁS
Noel, para que o teña claro. Nos países nos que se celebra o Papá Noël, é de raíz cristiá protestante.
Vivimos nun país cristiá católico, para a maioría da poboación. Pero ben, constitucionalmente é outra
cousa. Iso é algo que vostedes non saben aínda. Pero ben. Deben saber que os nenos e nenas nos
colexios reclaman tamén ao Apalpador, vale? E dicir, vostede utilizou tamén unha expresión hai un
momentiño, a expresión, non pasa nada por compaxinar o Papá Noël co Apalpador. Iso demostra o
seu interese pola cultura tradicional galega do Apalpador. Compaxinar. Pero ben, esas son as súas
estratexias, a súa forma de ver as cousas. Mire, voulles falar dos arcos de luz, para poñer en
comparanza que xa fixo a señora Ánxela. No ano 2013, houbo en todo o concello 18 arcos de luz. 6 en
A Valenzá, 2 en Piñor, 1 nas demais parroquias. Custo 1.815 € con IVE incluído. Nadal 2013-2014,
Custo, 1.875 euros, IVE incluído. Ano 2014-2015, ano electoral, 21 arcos. 6 en A Valenzá, 2 en Finca

ACTA DO PLENO

Fierro, 2 en Barbadás, 2 en Sobrado, 1 nas demais parroquias. Custe 3.844,10. E unhas luces na Casa

do Concello. Dende o ano 2015, invístese en alumeado máis de 10.000 euros. Decóranse 75 árbores na
Avenida de Celanova. Instálanse 7 arcos grandes na mesma vía, na Avenida de Celanova. 4 arcos

medianos nas adxacentes, Areal, Tomás Rodríguez Punxín, Valenzá Vella. Adórnanse unha árbore de
10 mts. á altura dun centro comercial, ou dun supermercado bastante coñecido, preto das oficinas

municipais. Hai un alumeado ornamental no polideportivo. Adórnase os Paseos dos Amieiros con

arcos en varias farolas. Tamén se adorna a glorieta do Carrefour no acceso á Rúa 17 de maio.
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houbo redución, 17 arcos de luz. Non 18. 5 en A Valenzá, 2 en Barbadás, 1 nas demais parroquias.

Decórase unha árbore xunto ao antigo centro de saúde. Adórnase a Casa Consistorial. E as oficinas
todo o concello. Fagamos unha comparanza con Vigo porque ven ao caso esta comparanza con Vigo.
Nós gastamos ao redor de 10.000-11.000 euros. Temos 30 veces menos poboación que Vigo, polo
tanto nós nos poríamos á altura de Vigo en 300.000 euros. Que é algo que pode ser razoable. Que é
algo que pode ser razoable. Existe un importante evento para o acendido do alumeado de Nadal, que
custa 800 Euros. Hai concurso de escaparates, incluso facendo uso de novas tecnoloxías como pode
ser o Facebook, que custa aproximadamente 900 euros. Tamén o ano pasado se colocaron figuras
propias do Nadal, onde o antigo centro de saúde, que foron colocados uns renos, e no Parque da
Liberdade, coas mesmas figuras, preto da marquesiña. E ademais colocouse un camelo, ao que se
puideron subir os nenos e as nenas, preto da glorieta da Familia. Non sei que máis dicirlle, podo seguir
contando. O seu interese polo Nadal ao longo do seu goberno, ao interese que temos nós por potenciar
o Nadal. O Nadal entre a nosa veciñanza. Pois por exemplo, e que eu saiba, vostedes non celebraron o
19
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municipais. E nas parroquias dos concellos instálanse 20 arcos máis que facía, do que se facía antes en

CONCELLO DE BARBADÁS
Diverlandia, nunca, nunca, nunca. Nunca! Recalco. Actividade en Diverlandia no ano 2015,
desenvolvida o 22 de decembro. Incluía unha visita do Papá Noel, catro inchables. Un inchable máis
co seu monitor de pinpon. Un taller de maquillaxe con dúas maquilladoras. Videoxogos. Importe do
que custou, 1.173 euros. No ano 2017, actividade desenvolvida antes do día de Reis Magos. 4
inchables, máis 1 inchable doutro grupo con tres monitores. 4 maquilladores no taller de maquillaxe.
Videoxogos. Custe 1.258 euros. No 2018, actividade desenvolvida o día antes de Reis Magos. Con 4
inchables, cunha táboa de surf. Un inchable doutro grupo de ocio máis, con 4 maquilladoras dun taller
de maquillaxe. E voulles anunciar o que vai haber no ano 2019, que será este Nadal. Actividade
desenvolvida antes dos Reis Magos. Con 6 inchables interiores e 3 inchables exteriores. Con 8 ou 9
maquillaxe con catro monitores e con catro monitoras, perdón. E entréganse ademais máis de

ACTA DO PLENO

cincocentos xoguetes e máis de cincocentas bolsas de caramelos sen glute. Ademais comprouse a

moqueta para poder celebrar no polideportivo as actividades de Diverlandia. Vamos a ver, as cifras

cantan. Aos feitos me remito. Non hai moito máis que dicir sobre este asunto. Creo que a súa moción é
unha moción que intenta enfangar dende logo, intenta terxiversar por completo todo o espírito do

Nadal. Non ten nin pés nin cabeza. Nin pés nin cabeza. O aspecto solidario, desapareceu. Creo que os
datos que acabo de facilitar son moi elocuentes, moi evidentes, e deixan ao Partido Popular en
evidencia. Votos a favor desta moción?
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monitores. Un inchable máis para nenos e nenas de 3 anos co seu correspondente monitor. Un taller de

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
A Sra. Secretaria toma a palabra: BNG, PSOE. un momento, PSOE e Grupo Mixto, votos en
contra. Abstencións, Democracia Orensana.
Sen máis sométese o asunto a votación resultado rexeitado cos votos a favor de PP, os votos en contra
de PSdeG-PSOE, BNG e Grupo Mixto e a abstención de Democracia Ourensana o seguinte acordo:
“Moción do PP de Barbadás por un nadal para todos”
5. MOCIÓN DO PP DE BARBADÁS PARA A CREACIÓN DUN PROTOCOLO MUNICIPAL
CONTRA O ACOSO LABORAL
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto que é a moción do Grupo Mixto que é a
moción para reclamar actuacións urxentes en A Cal. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É moción do PP de Barbadás para a creación dun protocolo
20
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra? Abstencións?

CONCELLO DE BARBADÁS
municipal contra o acoso laboral.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah, si, borren. Entón pasamos aquí?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Que está cambiado a orde. Si, por favor. Si. Si, si teño aquí, neste.
Escribín aquí. Pois ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): grazas señor Alcalde. Boas tardes a todas e a todos, público
asistente, compañeiras, compañeiros. Espero, señor Alcalde, como sempre adoita a facer, despois de
cada, ao final, ao remate, de cada unha das propostas dos distintos grupos, pero especialmente nas que
traslada o grupo do Partido Popular a este salón de plenos, que tamén cerre esta moción que traemos
Que fale de memoria e que nos diga que é o que ten feito neste asunto que vamos a trasladar agora ao

ACTA DO PLENO

pleno. Unha das problemáticas sociais en aumento e que máis deterioro e desvalorización persoal
implica nas vítimas que a padecen é o acoso laboral. Esta conduta está relacionada con condicións
persoais de todo tipo e ten coma consecuencia, atentar contra a dignidade de quen ou quen a sofren,

creando un entorno intimidatorio, humillante, ofensivo. Na maioría dos casos pode desencadear en
serios problemas de deterioro da confianza en si mesmas e nas súas capacidades profesionais.

Aumentan os conflitos no entorno persoal, non desexado, e son continuas as baixas laborais derivadas
na alteración da saúde, principalmente de carácter psicolóxico. O acosador que adoita ser unha persoa
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aquí, pero que non dea datos, non dea datos, nin lea datos, por escrito, senón que fale de memoria.

débil, cobarde e incapaz de afrontar con éxito os problemas que xorden no eido dos recursos humanos
Dende o Partido Popular de Barbadás, consideramos que todas as referencias sinaladas, poñen de
manifesto a actualidade desta problemática e a necesidade de trasladar ao ámbito da función pública a
necesidade de facer fronte á mesma. Debemos dotarnos de mecanismos de prevención e sanción para
condutas de acoso laboral, sexan do tipo que sexan, cando estas se producen ou cando salta o primeiro
sinal de alarma. Son moitas as administracións que xa contan a modo preventivo cun protocolo contra
o acoso laboral, incluídas entidades locais. Estas son onde resulta moito máis necesario, se cabe, por
seren os responsables da súa xestión, cambian con grande frecuencia, tratan máis directamente co
persoal traballador e carecen habitualmente de menos formación e experiencia en recursos humanos e
en resolución de conflitos laborais. Este protocolo, permitiría definir as situacións de acoso e controlar
de maneira axeitada os supostos casos que se poidan producir. Concellos sen antecedentes de acoso
laboral xa se dotaron de protocolos para a súa prevención. Insisto, sen antecedentes de acoso laboral.
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e mesmo nas relacións persoais e laborais, aproveita estas debilidades contra as propias vítimas.

CONCELLO DE BARBADÁS
E no caso de Barbadás, resulta aínda máis necesario, pois nunca antes fomos sinalados por algo tan
desprezable. E recalco, algo tan desprezable. Somos un concello que realiza campañas feministas e
non sexistas, de xeito continuado, e onde se enterran moreas de cartos, fáciles de organizar pero pouco
efectivas, e moito menos resolutivas. Moita campaña, iso si, pero cando xorden os problemas reais,
afastamos a cabeza, miramos para outro lado e que facemos? Absolutamente nada. O actual grupo de
goberno e quen os apoia dende a oposición, resultan fraudulentos e demagogos nas súas
reivindicacións, pois en vez de adoitar medidas que protexan as posibles vítimas de acoso, ou que
preveñan outras situacións de máis gravidade, póñense en contra de quen as denuncia. Co fin de que
todos os empregados e empregadas do Concello de Barbadás realicen a súa labor nun entorno de
proclamar formalmente o rexeitamento a todo tipo de conduta de acoso laboral en todas as súas
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formas ou modalidades, sen atender a que sexa a vítima o acosador nin o seu rango xerárquico dentro
desta institución. Por elo presentamos para a súa aprobación no pleno de hoxe os seguintes acordos:

elaboración dun protocolo de actuación, onde o concello se comprometa de maneira formar a rexeitar
toda conduta de acoso laboral e establecer unha cultura organizativa con normas e valores para

combater estas situacións. É necesario que todos os empregados e empregadas públicas disfruten nun
entorno de traballo no que a dignidade da persoa sexa respectada e a súa saúde non se vexa afectada.
Elo contribuiría de maneira eficiente no trato que se lle dispensa aos cidadáns. Segundo, que se
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traballo no que a realidade da persoa sexa respectada e a súa saúde non se vexa afectada, debemos

condene calquera tipo de acción, conduta ou trato degradante ou ofensivo, que poida causar no
cualificadas coma constitutivas de infracción disciplinaria. Terceiro, adoitar medidas correctoras e de
protección ás vítimas, garantindo un entorno laboral exento de calquera tipo de acoso. Cuarto, que o
devandito protocolo se dote de recursos e procedementos que permitan previr, sería a parte máis
importante da nosa proposta, detectar e erradicar as condutas que supoñan un acoso psicolóxico no
traballo, dende unha perspectiva esencialmente preventiva e de actuación na fase máis precoz.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, leva cinco minutos once segundos. Remate.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Remato señor Alcalde. Quédanme dous acordos. Leo rápido
ademais. Quinto, establecer medidas de avaliación e prevención de situación de acoso laboral, así
coma estratexias de sensibilización e formación en prevención e resolución de conflitos. E sexto, para
rematar, na súa redacción, participarán sindicatos, como é lóxico, funcionarios, como tamén é lóxico,
e representantes municipais. E será aprobado previamente polo correspondente comité de seguridade e
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receptor un sentimento de ameaza, humillación ou intimidación e que de producirse, sexan

CONCELLO DE BARBADÁS
saúde na correspondente mesa de negociación. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Teñen todos vostedes corenta e cinco
segundos máis. Señor Ramón Padrón, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben. En primeiro lugar, seguen co que se empezou,
con aquel pleno extraordinario, aproveitando unha situación, que de momento está en vía xudicial e
poñéndose en plan de xuíces. De detectores de casos de acoso laboral e incluso condenando xa antes
de tempo. Antes de entrar en debate, unha moción tan seria coma é esta, queríalle pedir a vostede, en
representación do seu grupo, primeiro que respondera, cando vostede neste parágrafo di o actual grupo
de goberno e quen os apoian dende a oposición resultan fraudulentos e demagogos, nas súas
que preveñan outras situación de máis gravidade, póñense en contra de quen as denuncia. Entón, eu

ACTA DO PLENO

quero saber se vostede se está referindo ao noso grupo, neste caso Compromiso por Barbadás, da

oposición, como di aquí, porque neste caso o acosador, o que está efectuando agora labores de
acusación e de acoso, son vostedes sen darse conta. Porque estas afirmacións de póñense en contra de

quen as denuncia, explíqueme vostede si se está referindo a nós e de onde saca vostede o da

afirmación de poñerse en contra de quen as denuncia e quen son esas denunciantes. Entón, midan as
palabras, midan as palabras. Sobre todo cando veñen aquí cunha moción para pedir un protocolo en

contra do acoso laboral. Polo tanto, pídolle que retire inmediatamente ese parágrafo, se é que se refire
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reivindicacións, pois en vez de adoitar medidas que protexan as posibles vítimas de acoso laboral, ou

a nós, dende o noso grupo. E logo, ben, no tema dos acordos, pois nada, todo o que propoñen aquí é
nos presentan un formulario, ou sexa, unha especie de protocolo que se podería aprobar aquí no
concello, no que diga as medidas, eses mecanismos que intentan instaurar aquí neste concello. E
incluso se é viable, se é viable para a magnitude do noso concello, dotarnos de todas estas medidas e
levalas a cabo. Pero xa digo, non vou a entrar máis en debate sobre este tema porque o único que
veñen a facer, polo que vexo, é demagoxia, entón, xa lle expliquei ben o tema do parágrafo ao que me
referín.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro de Democracia
Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Dicir que coa moción estamos completamente de acordo con
ela, porque cremos que o acoso laboral é unha cousa que tense que erradicar. Iso que quede ben claro.
Pero dicirlle ao señor Manuel, que igual que dixo o señor Padrón, aquí vostedes parece que veñen
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para estar de acordo. Coma evidentemente é. Claro, non sabemos, porque vostedes non traen aquí ou

CONCELLO DE BARBADÁS
acusando a unha persoa. Isto, hai que facelo, penso que está moi ben, pero vostedes para presentar
unha cousa sempre teñen que acusar ou lanzar porquería aos compañeiros. Mire, como dixen eu no
pleno pasado, neste pleno extraordinario, non somos quen para vir acusar a ninguén, e aquí parece que
se aproveita presentar esta moción para acusar a un compañeiro. Pídolles que retiren ese parágrafo
porque é insultante, igual ca dixo o señor Ramón Padrón, é insultante para nós porque penso que nós
aquí non, como lle vou a dicir, nós non estamos en contra de ningunha vítima de ningún caso, pero
quen vai dicir se hai unha vítima, vai ser o xulgado, non van ser vostedes señores do PP, porque
vostedes xulgan, condenan, acusan, fano todo. Por favor, teñan cautela, teñan cautela. Por favor, é que
mire é tan desagradable estar falando e estar miña, run, run, run. É súper desagradable. Porque eu
desagradable. É unha falta de respecto enorme cara un compañeiro que está falando e que se estea

ACTA DO PLENO

shshshshshs. Porque mesmamente eu nin me escoito e mira que teño a voz ben alta. O que dicía, que a

moción está ben, vémola ben, penso que ninguén ten que ter acoso laboral, acoso de ningún tipo tanto,
quero que quede claro unha cousa, cando falamos de acoso laboral, dá igual ser home que muller
porque aquí no pleno de fai uns días, case se acusa a unha compañeira de non defender ás mulleres.

Aquí non é cuestión de defender ás mulleres. O acoso laboral non pode existir nunca, sexa a persoa
que sexa, home, muller ou ben, non hai máis xéneros, home ou muller, non? Entón, señores do PP,

retiren os parágrafos. Cando escriban as cousas, escríbanas con xeitiño, con coherencia, deixen de ser
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voume levantar, voume levantar, voume poñer aí no medio e vou falar para todos porque é súper

vostedes os salvadores, porque Democracia Orensana dixo ben claro o que tiña que dicir. Si, isto que
responsabilidades, pero non vamos ser os primeiros que acusen a unha persoa sen probas. Non somos
xuíces e vostedes seguen, erre que erre, case xulgando. Traen esta moción, moi boa, si señor, pero
deixen xa, o que está posto aquí está posto, o que vostedes din é que os grupos da oposición, sempre
están igual. Sabe que lle pasa aos señores do PP? Ou con vostedes, ou estamos con vostedes ou non
somos válidos. Pois non, hai moitas opinións e moi respectables, e sexan un pouco coherentes e
saquen esas frases porque nós tamén podemos empezar a escribir coma vostedes e lanzar trapalladas
pero a nosa ética non vai por eses lugares. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señora Chelo Vispo. Digo perdón, señora Fina Varelas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Soña comigo, eh!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non teña medo. Non teña medo.
O Sr. González toma a palabra (PP): É cariño
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está nos tribunais, pois o compañeiro é condenado, nós somos os primeiros que vamos a pedir

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Miren, o Alcalde non vai responder na última
intervención, señor Manuel. O Alcalde resposta xa de entrada. Alégrome de que se alegre. Mire, a
Constitución Española recoñece coma dereito fundamental e encomenda aos dereitos públicos a
seguridade e hixiene no traballo, no que entre outras cousas está contemplado o acoso laboral. E que
vostedes alégrame, se a vostedes alégralles, a nós, goberno, o que nos alegra é que vostedes por fin
traian unha proposta en relación a temas desta índole porque nunca trouxeron nada que se lle parecera
a estes asuntos. Nunca. Nunca. Tamén no ámbito europeo son múltiples as referencias ao acoso no
lugar de traballo. Aquí por exemplo hai resolucións do Parlamento Europeo sobre acoso moral, en
lugares de traballo e recomenda, recomenda, aos poderes públicos de cada país a necesidade de poñer
problemas que ocasiona. E de feito, veñen moi ben expostos aquí na súa moción e polo tanto podo

ACTA DO PLENO

anticiparlle xa que a imos votar a favor. Dicirlles unha cousa ben clara. O acoso e o respecto é algo
esixible na vida laboral, é algo esixible na vida persoal, é algo esixible na vida política. Pero iso vale
para todos e para todas. Para todos e para todas. Sexan ou non sexan subordinados ou subordinadas. E

falo de respecto. O respecto é esixible a todos e a todas. Polo tanto, cando aquí se trae unha moción,

en certa medida para sinalar, para sinalar, creo que se lle está faltando ao respecto a un compañeiro ou

a unha compañeira. Como ben definiu e ben dixo, concelleiros e concelleiras da oposición, creo que
nós non estamos cualificados en ningún momento para dicir quen ou quen non é acosador ou
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en práctica políticas de prevención eficaces e definir procedementos adecuados para solucionar os

acosadora, ou acosadora. Porque estamos falando dun ámbito laboral e polo tanto o ámbito laboral
traen esta moción a colación dun asunto concreto que supostamente vostedes consideran como acoso,
ben, pois no seu momento se dilucidará cal é esa situación. Coma dixen antes, nós imos votar a favor
desta moción. Consideramos que o respecto é algo básico na vida laboral e polo tanto non temos
moito máis que dicir sobre ese asunto. Ten a palabra o señor Manuel. Ten tres minutos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas novamente, señor Alcalde. Para contestar ao señor
Padrón e a señora Fina Varelas, voulles dicir unha cousa. Non é que retire, senón que o reitero. E
reiterareino hoxe, reiterareino no seguinte pleno e reiterareino as veces que faga falla. Insisto,
reitérome en todo o que dixen. E segundo, por que? Por que me vou a reiterar no que acabo de dicir?
Fixeron vostedes algo para preguntar pola posible vítima? E digo posible vítima. Para preservar, se esa
persoa se incorpora hoxe ao posto de traballo, pensaron vostedes na situación e no círculo no que se
vai atopar no momento da súa incorporación? Buscaron vostedes algunha alternativa? Non. Por iso me
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non entende de xéneros. De xéneros. No exercicio, ben, pouco máis dicir sobre ese tema. Vostedes

CONCELLO DE BARBADÁS
vou a reiterar. E segundo, porque están vostedes a pensar que estou a falar dun caso concreto, dunha
denuncia. Hai moitos casos a día de hoxe neste concello que se poden encadran no posible acoso
laboral. E dígoo así de alto. Hai moitas cuestións neste concello a nivel de persoal que se poden
encadrar en problema de acoso laboral. Falo da gardaría. Ese é o punto número un. A gardería infantil.
Pregúntenlle ao señor Alcalde e ao señor Sarín o por que destas palabras. Non lles parece a vostedes
acoso laboral a problemática e os conflitos laborais que existen en determinadas áreas e entre áreas
deste concello? Onde traballadores funcionarios e empregadas e empregados públicos dunha área
poñen nome e acusan a outros compañeiros funcionarios e funcionarias doutras áreas, cando non
queren asumir a súa responsabilidade. Mire, si, señor Alcalde, o propio Estatuto Básico de Empregado
verticais descendentes e incluso horizontais. Por iso estou a falar dos conflitos que hai en

ACTA DO PLENO

determinadas áreas deste concello onde se están a acusar mutuamente traballadores entre si. Iso é

acoso laboral. Podería catalogarse descendente, ascendente ou incluso horizontal porque lles podo

asegurar que os hai de todos os casos. No caso da gardería é descendente porque aqueles que teñen un

poder xerárquico sobre traballadores o están a facer desa maneira. Hai un posible caso de acoso
laboral na gardaría infantil deste concello. Vámolo denunciar. E vostede señor Padrón que tanto
alardea de que si se compromete coas propostas que nós traemos aquí, eh!, vaia pedir a solicitude de

comparecencia do señor Sarín, imos ver se lle dá conta dilo e vamos a ver cal vai ser a súa postura.
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Público e toda a normativa europea, establece que os acosos laborais poden ser verticais ascendentes,

Grazas.
Ramón Padrón, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Mire, eu non lle vou ser coma o grupo de goberno,
neste caso falou o señor Alcalde, que lle van aprobar a moción, porque como é acoso laboral,
apróbanlla. Cando mire que aquí veñen acordos, o devandito protocolo se dote de recursos e
procedementos que permitan previr, detectar, como ten vido outras mocións que traen vostedes, cun
montón de cousas e ao mellor sae o señor Tenente Alcalde e di isto é irrealizable. Agora van votar a
favor e van realizar isto todo, non? Cando sabe das reunións, cando di reunións de sindicatos,
representantes municipais, votan en contra. Hoxe votan a favor. Ve a incongruencia tamén do goberno,
porque claro, como di proto ou acoso laboral, temos que votar a favor. Mire, eu voulle votar en contra
porque lle dixen que non lle acepto ese parágrafo. Así de claro. E vostedes, seguen facendo demagoxia
porque, si, si, porque eu tamén quero ver a mesma determinación, ao mellor, porque xa digo que
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede e grazas tamén por cinguirse ao tempo. Señor

CONCELLO DE BARBADÁS
vostedes se poñen en plan de xuíces, cando nalgún día, se hai unhas denuncias, ou precisamente se o
que acaba vostede de anunciar, e que vostede anuncia as cousas antes de que se produzan as
denuncias, que é vostede? Detective, policía
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Están detectadas, señor Padrón
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Silencio! Ben
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): É que vostede non se preocupou
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu non teño labores de investigación. Non me
corresponden labores de investigación e estou na miña quenda de palabra
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu respectei a súa quenda de palabra. Respectei a súa

ACTA DO PLENO

quenda de palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Manuel, Ramón. Ramón por favor. Señor Manuel, señor
Manuel, vostede non está no seu uso, no uso da palabra. Non, non, é que llo teño que recordar, porque
vostede

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Levo todo o pleno sen abrir a boca na intervención
dos demais.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor. Vostede non está no uso da palabra. Non lle
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O Sr. Alcalde toma a palabra Ramón, Ramón.

corresponde. Vostede terá unha quenda posteriormente á súa intervención. E terá dereito a
elevado e que se excedeu, francamente. Señor Ramón, prosiga. Ten corenta segundos máis.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Despois, quero ver a mesma determinación, cando se,
no suposto, digo que sexa así, se produza ao mellor unha sentenza que non acuse, a ver, entenden
vostedes? A mesma determinación para dicir o mesmo. Pero claro, estas cousas como van tanto no
tempo, pero nada xa vexo que vostedes a presunción de inocencia e iso non lles vale. Que non estou
dicindo que non haxa problemas. Non estou, pero eu o que non podo é falar sen probas. E logo
despois quero dicirlle unha cousa. Mire ben porque tanto, en anteriores gobernos do seu grupo, coma
ao mellor no seu grupo, hai incluso quen quixo meter medo, medo, xa non acoso, medo, medo, medo
e con alguén conseguiuno. Ou sexa que mírese tamén dentro do seu grupo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Dicirlle ao señor Manuel que nós queríamos aprobar esta
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responderlle o que considere, o que considere. Pero el está na súa quenda. Ademais, utilizou un ton

CONCELLO DE BARBADÁS
moción é a nosa vontade de aprobala, pero se non retira, que non o vai a retirar porque reitérase, se
non retira o parágrafo onde nos ataca a nós da oposición, non vamos a votar a favor porque me parece
unha falta de respecto. Vostedes que proclaman tanto respecto, onde está o respecto para os outros
membros da oposición? Onde está ese respecto? Eu esíxolle ese respecto a vostedes. Vostedes falan do
respecto dos traballadores. Nós non estamos traballando aquí? Eu creo que aquí non vimos a pasear
nin a facer plenos por facer. Supoño que vostedes na súa cabeza pensan que vimos a traballar, igual ca
nós. Entón, onde está o respecto que teñen que ter polos outros membros da oposición? Onde está ese
respecto? Porque o respecto, sabe unha cousa señor Manuel, o respecto hai que empezar a dalo cos
que están cerca para ir aos que están máis lonxe. E vostede fala do respecto, onde está o respecto cara
importa absolutamente nada. Volvo a dicir o que dixen no seu día. Cando esta persoa, pode saír

ACTA DO PLENO

absolta, que van facer vostedes os membros do PP? Pedirlle aquí perdón, un a un. Como vai ser o
tema? Por que non deixan á xustiza traballar e despois xa cando a xustiza traballe, actuaremos. Mire

señor Manuel, nós dende a oposición, non somos detectives. Nós estamos abertos a todas as persoas

que nos veñen a falar. O que non vamos facer nunca é mal meter, nin ir a buscar problemas onde non
os hai. Nós cos brazos abertos recibimos a todos e a todos escoitamos, pero nunca vamos a mal meter.

E nunca acusamos a ninguén sen probas porque, eu, pois home, non fixen dereito, nin preparei a

oposición para ser xuíz. Entón, que vostede dubido moito, que tampouco a preparara a oposición para
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a outros membros? Que as persoas sexan inocentes ou non inocentes, a vostede vexo que non lle

ser xuíz.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Entón, deixemos ás persoas traballar. Deixemos ás persoas
traballar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Mire. Eu esixín, ou pedín, dixen que o respecto se, era algo
importante na vida laboral, na vida familiar, na vida persoal, incluso na vida política. Aquí, xa, o
grupo que presenta a moción, dende logo que o respecto a nivel político neste pleno, non o demostra.
Interrompendo sistematicamente. Pero ben. Tamén vou dicir unha cousa máis, iamos votar a favor
desta moción. Non imos a facelo. Non imos a facelo. Anúncioo xa. Non imos a facelo. Precisamente
pola falta de respecto que teñen vostedes cara o resto dos grupos políticos e cara o resto das persoas
que aquí teñen dereito á palabra. Á palabra. E tamén vou dicir outra cousa máis, vou dicir outra cousa
máis. Aquí estase falando xa moito de acoso, incluso de prevaricación, e anuncio, cousa que xa fixen,
que como alguén volva a acusar, sen probas, a algún concelleiro ou concelleira, ao Alcalde, sen
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señora Fina.

CONCELLO DE BARBADÁS
probas, este Alcalde vai ser o primeiro en denunciar.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vou a facelo eu dentro dun rato, ou sexa que xa me pode ir
denunciando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fai ben. Fai ben. Vou ser o primeiro en denunciar. Porque empeza a
ser un hábito, un hábito, un hábito, un hábito
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): .... coa gardería
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai ser un hábito
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ídesvos decatar despois. ... o que fixestes coa reunión que tivestes
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, non está vostede na súa quenda de palabra
eu, non se preocupe.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vouno a facer. Anúncioo. Porque empeza a ser sospeitoso, empeza a
ser sospeitoso que haxa determinados comportamentos en determinadas datas. E o Alcalde tivo moita
manga ancha. E dígoo claramente. Moita manga ancha durante certo tempo. Con ánimo, con ánimo
de solventar e de encauzar problemas. Chegou o momento de que se non se está pola labor de

entendernos, de entendernos, de entendernos, eu tome as miñas medidas. As que consideren, as que
sexan oportunas. As que sexan oportunas. Como se teño que ir ao xulgado. Como se teño que ir ao
xulgado. Xa o anuncio.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, xa sei que me vai cortar a palabra. Pero despois vou entrar

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, non vamos a ter eleccións, faga vostede o que
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa o anuncio. Señora Chelo, sego estando no meu uso da palabra. E
non estou na quenda final que estou na quenda de réplica. Na quenda de réplica. E falo con toda
tranquilidade, cousa que vostedes non fixeron. Non fixeron. Estou, simplemente falando. Nin nun ton
elevado, nin non elevado. Pausado, pero sabendo o que digo e con todas as consecuencias, señora
Chelo Vispo. Con todas as consecuencias. Vostedes non intenten enfangar o terreo de xogo. Non
intenten enfangalo. Alerto só sobre iso. Só alerto sobre iso. A miña intervención rematou. Señor
Manuel, a súa quenda final dun minuto.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas. Para rematar, señor Alcalde. A ver, insisto, non vou
retirar nada. Vouno reiterar, loxicamente. Cando xa estades anunciando incluso que ides votar en
contra. Que vos desviastes ou intentastes desviar o asunto que nós plantexamos aquí porque o que
insisto, non é necesario. O peor que pode haber é que haxa que xudicializar algo por temas de acoso
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teña que facer.

CONCELLO DE BARBADÁS
laboral. Esta moción, o que ven traer aquí, e non a vou volver, porque isto é branco e en botella, non
hai máis. Prevención. Evitar que se cheguen a eses extremos. Cando hai un problema, primeiro,
detectalo. Saber como un traballador o pode trasladar, eh!, aos seus cargos correspondentes, e como se
ten que afrontar e como se ten que preservar a intimidade e o ámbito laboral desas persoas. Ese é o
fondo desta proposta. Tratárono de desviar cun único asunto que existe unha denuncia. Pero hai máis
problemas que podemos, sabemos deles e que se están a detectar, eh!, e que debemos poñer mans no
asunto se non queremos que se sigan xudicializando. Insisto. Por iso non vou a retirar absolutamente
nada. Reitérome. E xa trouxemos varias veces, en determinados asuntos, hoxe trouxemos un, o pleno
pasado trouxemos outro, pero levamos xa durante dous anos traendo esas problemáticas que existen a
Grazas.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: pois moitas grazas señor Ramón. Dicir, que votou , perdón señor
Manuel, un minuto trinta e seis segundos. Pero ben, non pasou nada. Votos a favor desta moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: O resto da corporación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP e os votos en
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día de hoxe dentro desta casa. E miraron para outro lado. Insisto. Por iso non podo retirar nada.

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

6. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR ACTUACIÓNS URXENTES EN A
CAL.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Correspóndelle a súa moción. Moción do Grupo Mixto para reclamar
actuacións urxentes en A Cal. Ten a palabra, cinco minutos, o señor concelleiro, Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Voume permitir só dez segundos. A nós non se nos
ocorrería poñer ese parágrafo, pero se o puxéramos e quixéramos que nolo pediran que o retiráramos
para aprobar a moción, retirariámolo. Que pasa? Que vostedes, saíronse coa súa. Querían aprobar a
moción vostedes e que todos votasen en contra, e saíulle a cousa bonita mañá na prensa, que lle
importa o acoso, pois moi pouco. Moción para reclamar
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel. Un momentiño por favor. Volvo a dicir o que dixen
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do PP de Barbadás para a creación dun protocolo municipal contra o acoso laboral”.

CONCELLO DE BARBADÁS
antes. Respecto cara os demais compañeiros. E quero facelo extensible a todos. Vostedes terán unha
quenda de réplica, unha quenda de intervención cando lle corresponda, igual que terá Democracia
Orensana, igual que terá o goberno. Digan o que queiran. Digan o que queiran, pero por favor,
compórtense durante a quenda de palabra dos outros concelleiros e concelleiras. Sega, señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, traemos unha moción para reclamar actuacións
urxentes en A Cal. Dende o noso grupo queremos alertar ao goberno dun perigo latente no lugar de A
Cal. As últimas chuvias tormentosas que este ano déronse dende o mes de xuño ata setembro, cunha
frecuencia e forza nunca vistas, e sobre todo a que se produciu no mes de setembro, na que caeu unha
importante cantidade de auga durante cincuenta minutos provocaron numerosas incidencias por todo o
provocar grandes danos incluso para as persoas é no lugar de A cal. A situación xeográfica que ocupa

ACTA DO PLENO

esta aldea do noso concello, foi alterada significativamente e para mal coa construción no seu día da

autovía A52. O elevado inmenso talud de recheo que quedou case que a plomo coas casas, unido ao

selo indiscriminado dalgún acuífero que hoxe se perde entre as terras do propio recheo, axudaron e
volverán a propiciar os destrozos en forma de arrastres de terras e pedras do talud da autovía cando se
produzan novos episodios treboentos. Basta unha visita ao lugar para verificar o perigo latente que se

cerne sobre as casas e as persoas que alí habitan. Polo tanto, ante a chegada do inverno e as chuvias
máis continuadas que seguirán minando no talud e antes de que chegue o verán e as treboadas,
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termo municipal. Pero se hai un lugar onde a forza da auga nunha enchenta de tal calibre pode

solicitamos ao pleno a adopción dos seguintes acordos: primeiro, instar ao grupo de goberno a poñerse
polas últimas treboadas nos taludes da autovía á altura da aldea de A cal, e o resto de taludes ao longo
do percorrido para o noso concello, sobre todo nas zonas onde existen vivendas a carón da A52, sobre
as que poidan caer pedras e terras arrastradas pola forza da auga. Seguidamente, solicitar que se
realicen as actuacións necesarias en dita infraestrutura a fin de garantir a seguridade dos habitantes
destas zonas en caso de grandes arrastres de auga, terras e pedras. E en segundo acordo, instar ao
goberno deste concello, a que realice as actuacións necesarias na zona que lle compete, limpeza de
cunetas, amarre de contedores de lixo, arranxo de pistas que chegan a este lugar. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón Padrón. Ten a palabra o voceiro ou
voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, dicir que coa moción esta estamos completamente de
acordo.
31

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

Cod. Validación: 3756YMX76D46Y5HWMPHEYASWR | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 31 a 43

en contacto co Ministerio de Fomento para que inspeccione de maneira urxente os danos provocados

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, soamente tamén lle vou a recordar en dez
segundos que o que vostede acaba de dicir da moción anterior nosa, non ten razón ningunha. Vale?
Nós nin falamos coa prensa, en ningún momento. O que saque mañá, será, ou sexa o que diga o grupo
de goberno coma sempre, vale? Nós non falamos coa prensa, que lle quede claro. Para que todo o
mundo que está aquí o escoite e o poida dicir. Ou sexa, que para nada. Votaron en contra? Nós non
temos ningún problema, a nosa conciencia está moi tranquila en traer o que temos que traer. E os que
lle deron a volta a esa moción foron vostedes, non o grupo Popular que o traía con outro motivo. Pero
ben. Mire, soamente dicirlle que vamos a votar a favor da súa moción porque a entendemos
Imos votar a favor porque entendemos que é unha problemática bastante grande. Grazas.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Pois ben o
tema de A Cal é un tema moi particular precisamente, tal e como explica o compañeiro Ramón
Padrón, no seu momento cando se construíu a autovía quedou nunha situación moi complicada. E ben,

este goberno dende que se produciu a treboada, o 8 de setembro, fixo varias intervencións alí, de
urxencia. Estivo Protección Civil en A Cal, nas primeiras horas. O 12 de setembro, estivo a brigada de

obras. Tamén estiveron despois, estiveron despois para retirar terra dun tanque que hai alí que en
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perfectamente, e cando é si, é si, e non andamos nin si, nin non, ou deixamos ou deixamos de dicir.

principio é do Ministerio de Fomento pero o Ministerio de Fomento tiña moitas urxencias naquel
se produciron. Este tema foi tramitado a través dunha petición veciñal. Presentaron unha reclamación
de responsabilidade patrimonial no concello, que a día de hoxe está en curso. En todo caso, as
consecuencias da treboada do 8 de setembro, neste caso, en A Cal, pois son atribuíbles ou poden ser os
causantes a situación na que o Ministerio de Fomento no seu día, deixou as canalizacións, ou mesmo
nalgún caso, pois producíronse esbarroncamentos na parte alta. Entón é tamén unha cuestión que ten
que resolver o Ministerio de Fomento. Dende o Concello de Barbadás xa plantexaron a responsables
do Ministerio de Fomento, tanto aos un dos vixiantes da zona, coma ao responsable en Ourense do
Ministerio de Fomento, Álvaro González, toda esta situación. Fixéronse visitas de comprobación á
zona e vanse facer visitas de inspección. Tamén se fixeron visitas de comprobación a outras zonas, tal
e como plantexa o compañeiro Ramón Padrón na súa moción, e vanse facer actuacións en zonas de
cabreado, na zona da Finca Fierro, xa preto da rúa Antoniñas que sobe cara Parada. Vanse facer
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momento, non puido actuar e actuou o Concello de Barbadás á vista de que había moitos danos, que

CONCELLO DE BARBADÁS
actuación na zona do viaduto, ao seu paso pola fonte que está debaixo do viaduto, na parte de arriba
onde está o parque de cans, e vanse facer actuacións por parte do Ministerio de Fomento, nas zonas
das canalizacións de, e vanse facer limpezas tamén, nas zonas de canalizacións paralelas ao campo de
fútbol. Entón, dende o Concello de Barbadás, fixéronse as xestións oportunas para que o Ministerio de
Fomento asuma as súa responsabilidade e eles están pendentes, precisamente, de visitas de inspección
e de definir cales son as medidas que van adoitar. Algunhas delas xa nolas anticiparon. O que se fixo
no seu día inmediatamente posterior ao 8 de setembro, foi a limpeza de cunetas e intervencións de
emerxencia. É o resto están pendentes algunhas delas, realizaranse coma no caso do viaduto da fonte
da autovía, realizaranse nas vindeiras semanas.
Padrón.

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, volvemos a reiterar a nosa preocupación, dado
que chega o inverno e seguen as choivas e non se fixo, nese punto en concreto. Si, fálannos de que

foron a visitar, pero nada máis, non fixeron nada en concreto. Polo tanto, si se volven a producir

treboadas do xeito que se produciu no mes de setembro, que ben, agora no inverno son raras, que
sucedan, porque sole ser en tempo máis quente, non serían ata chegado abril ou maio. O que si a auga

do inverno vai seguir minando nos arrastres que fixo aquela treboada. Polo tanto, van a seguir caendo
pedras como segan as chuvias. Hai un muro que segue tirado, xusto na curva. O contedor do lixo
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O Sr. Alcalde toma a palabra: moitas grazas, señora Victoria Morenza. Ten a palabra o señor Ramón

segue sen amarrar, que debe ser amarrado. A rúa de acceso ao lugar, presenta unhas elevacións que xa
urxentemente. E nada máis. Esperamos que reciba vostede contestación antes das datas do Nadal, do
Ministerio de Fomento, das actuacións que vai a levar a cabo neste punto en concreto, o Ministerio de
Fomento. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón Padrón. Ten a palabra a señora Fina
Varelas. Nada. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Na miña intervención o que dixen antes, señor Padrón. Imos
votar a favor porque entendemos a cuestión da súa moción e sabemos a problemática que hai. Nada
máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Señora Victoria Morenza, por
favor, ten tres minutos.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Si, como xa dixen antes, no aspecto, no punto de instar ao
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fan o tráfico por alí case imposible. Polo tanto, deben ser actuacións que deben ser arranxadas

CONCELLO DE BARBADÁS
grupo de Goberno a poñerse en contacto, evidentemente imos votar a favor, pero xa o fixemos.
Seguiremos mantendo contacto co Ministerio de Fomento. E despois no segundo punto tamén
intentaremos cumprilo, pero ten que lembrar vostede que hai unha parte do camiño que non é do
municipio de Barbadás. Aí non podemos actuar. Só poderíamos actuar no pequeno tramo que xa é
entrado no pobo de Acal, despois da casa da esquina, como ben imaxino que vostede sabe.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou? Moitas grazas. Votos a favor da moción? Non, perdón, ten
vostede unha quenda de réplica. Un minuto máis.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): ben, non pode actuar pero pode pedirlle
responsabilidade ao Concello de Ourense igual que lla pediu cando foi no tema da subida do
recordarllo que están as cunetas todas obstruídas e a auga sobe por riba da estrada cada vez que chove.

ACTA DO PLENO

Entón, faga o favor de poñerse en contacto co Concello de Ourense. Trasládelle o malestar do noso

concello e dos veciños, ben, dos veciños, noso non tanto, da zona de A Cal e da zona do seminario. E
recórdolle que si, ben, a veces actuamos un pouco no Concello de Ourense. A veces pasámonos un
pouco do límite, sobre todo ao baixar de Barxa. Limpamos ata o cruce, pero ben, tampouco pasa nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señor Ramón. Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.
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Seminario, que sóleo ter o Concello de Ourense, sóleo ter en bastante mal estado, agora aproveito para

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
poñerse en contacto co Ministerio de Fomento para que inspeccione de maneira urxente os danos
provocados polas últimas treboadas nos taludes da autovía á altura da aldea de A Cal, e o resto de
taludes ao longo do percorrido para o noso concello, sobre todo nas zonas onde existen vivendas a
carón da A52, sobre as que poidan caer pedras e terras arrastradas pola forza da auga. Seguidamente,
solicitar que se realicen as actuacións necesarias en dita infraestrutura a fin de garantir a seguridade
dos habitantes destas zonas en caso de grandes arrastres de auga, terras e pedras. 2- instar ao goberno
deste concello, a que realice as actuacións necesarias na zona que lle compete, limpeza de cunetas,
amarre de contedores de lixo ...
ACTIVIDADE DE CONTROL
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Moción do Grupo Mixto para reclamar actuacións urxentes en A Cal: 1- Instar ao grupo de goberno a

CONCELLO DE BARBADÁS
- SOLICITUDE DO GRUPO MIXTO DE COMPARECENCIA DUN CONCELLEIRO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos polo tanto á actividade de control, que neste caso, si, si é
actividade de control, que neste caso é a de, a proposta do señor Ramón, entre outras, de a
comparecencia, de votar a comparecencia dun concelleiro. Ten tres minutos para defendela. Non hai
ningún tempo no
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, porque se vai votar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois cinco minutos entón. Cinco minutos, señor Ramón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro. Igual.
O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Que hai, debate?
mesmos dereitos do debate.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ou sexa, cinco minutos de intervención na primeira quenda, tres, e un
o propoñente.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Todos. Claro. Ou sexa, comeza coa exposición.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, cinco minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): A petición ven motivada polas queixas continuadas
de usuarios do servizo destes tres anos de responsabilidade no seu cargo, neste caso do señor Serafín
Núñez. As continuas e elevadas porcentaxes de baixas no persoal laboral e a denuncia presentada
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A Sra. Secretaria toma a palabra: É que vamos a ver, todo o que se vai someter a votación ten os

formalmente nos xulgados por unha traballadora. O noso grupo non entra a valorar a denuncia coma
Sociais e votamos en contra, polo tanto. O que si demandamos naquel momento, foi explicacións
sobre o funcionamento do servizo que no foron dadas. Nese intre xa manifestamos a vontade de traer a
este pleno a petición ao goberno, neste caso vía comparecencia do concelleiro responsable que si se
vota a favor, pois será posible no vindeiro pleno. Entón, xa que hai debate, hai debate, pois recordar de
novo isto que demandamos explicacións. E que nos explique o por que da contratación da empresa, xa
que vostedes eran tan contrarios a externalizar servizos. Quero recordarlle ao Partido Popular que eu
non dixen antes que vostedes chamaran á prensa. Non sei se me entendeu. Dixen que vostedes, na
votación o que querían, ao non querer retirar iso, o que máis lle importa é que mañá saia na prensa que
só votaron vostedes a favor. Non sei se o entendeu. Eu non dixen que chamaran vostedes á prensa.
Polo tanto, demandamos explicacións. Non sabemos se esta comparecencia vai a ser posible porque
vai ser sometida a votación. Cremos que o señor responsable de Servizos Sociais, ante toda a
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explicamos no último pleno extraordinario, no que se pedía a dimisión do concelleiro de Servizos

CONCELLO DE BARBADÁS
problemática, xa digo, non entramos a valorar o tema da denuncia. Iso deixámolo aparte. Non
queremos explicación diso porque é un tema que está xudicializado e non nolas ten que dar a nós,
terallas que dar ao xuíz, nin imos falar do tema da traballadora. O que si demandamos son
explicacións sobre o funcionamento do servizo porque cremos que todos os feitos, tanto como as
queixas dos usuarios coma as repetidas porcentaxes que cremos altas de baixas no servizo, agora por
encima as denuncias que se produciron, creo que se merece unha explicación por parte do concelleiro
responsable do funcionamento do seu servizo ao seu cargo. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas ou señor Santiago, teñen a palabra:
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): No último pleno extraordinario que tivemos, creo entender,
Entón, eu entendín iso. Penso que todo mundo oíu igual ca min. Entón, estámoslle dando moito, moito

ACTA DO PLENO

rolo, como se sole dicir, ao mesmo asunto. Nós queremos explicacións, pero nós vamos a esperar o
tempo prudente para que nolas dea el de viva voz, e non forzar unhas explicacións que hoxe en día

non nolas pode dar. Iso non quere dicir, que a Democracia Orensana, non nos importe o servizo. Claro

que nos importa. Claro que nos importa como funciona unha gardería municipal, impórtanos iso e

impórtanos todo o que ten que ver cos nosos veciños, pero entendemos que hai procesos e cousas que
se saen das nosas mans. Si que se falou precisamente que el está metido nun proceso xudicial, non

pode falar, entón penso que pedir que fale, é pedir algo imposible. Porque vostedes pregúntanse por
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que Sarín, non podía pronunciarse en canto ao tema este porque está metido nun proceso xudicial.

que hai tantas baixas laborais. Ben, pois, as persoas collen baixas laborais será porque están enfermas.
laborais. A min, non me entra moito dentro da cabeza. Vamos a ver. Supoño que unha persoa colle
unha baixa laboral porque está enferma, non a vai coller por vicio, ou por que si. Entón, non entendo a
onde queremos chegar con todas estas especulacións. Non entendo a onde queremos ir. Non entendo o
dano que queremos facer porque ao final non lle estamos facendo dano a un compañeiro, estamos
facéndonolo a nós mesmos porque estamos deixando ao Concello de Barbadás, realmente calquera
veciño que estea escoitando vai dicir, “meu deus, que caos hai aí dentro, iso é un desatino”. E penso
que estamos facéndonos pouco favor a nós mesmos. Entón, por tanto, as explicacións, daránolas,
penso que nolas dará, no tempo oportuno e cando poda dalas. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ben, vamos por partes. Vamos a ver. No pleno de outubro, o
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Supóñome eu. Ou sexa, pedir explicacións a un concelleiro porque os empregados collen baixas

CONCELLO DE BARBADÁS
Partido Popular, trouxo, solicitou unha comparecencia. Non houbo debate ningún. Entendemos que
non ten que haber debate sobre este punto, senón que alguén nolo explique. Volvo a repetilo. Nada,
nada. Volvo a repetilo. No mes de outubro, o Partido Popular, trouxo unha solicitude de
comparecencia, de un concelleiro. Votouse e nada máis, e non houbo ningún debate. Entón, neste
momento, estamos
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, é certo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale? É que non hai debate neste punto de control.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero vamos a ver,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu preguntei á señora Secretaria.
na orde do día incluído, entendo que todos os puntos da orde do día, eu o puxen coma punto, non na

ACTA DO PLENO

parte de control. Efectivamente poden vostedes ter razón, na parte de control. O que eu creo que

debería de ir na parte de control a comparecencia. Pero ben, ao mellor coma punto da orde do día,
pasa por comisión informativa, e ...

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Silvia, perdoa que te, en comisión informativa xa se cambiou.
Estaba Betty, aparte que o pode corroborar ela, vale? Entón, o que non entendemos é o que está
pasando. Uns si e outros non. Non o vamos a admitir, vale? Xa chegamos a un punto como di o señor

Alcalde, que estamos poñendo os puntos sobre os is. Entón se é para algúns é igual para outros. Vale?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non é verdade. Eu asesorei que si, pero coma era un punto

Segundo.
previa votación, pero non fala de debate.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Por iso mesmo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero non fala non quere dicir nin que si nin que non.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Na parte de control, que eu saiba, vótase. Non hai debate. Ben, a
ver, a nós, Silvia, vamos por partes. A nós non se nos deixou debater. É así.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é certo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, é verdade. Votouse directamente.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Para uns si e para outros non, entón que quede claro a
democracia que hai neste concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe un momento, señora Chelo. Non fun eu quen decidiu tal
cousa. Farei unha consulta.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Terá que, se o pleno vota a súa comparecencia. Entón, hai unha

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estou na miña quenda de palabra, vale? Señor Alcalde, coma di
vostede estou na miña quenda de palabra. Vostede coma sempre replica, non se preocupe, que me
poderá dicir o que vostede queira, vale?, e o tempo que vostede queira, coma fai sempre.
Democraticamente
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, señora Chelo, perdón, prosiga, prosiga.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, déixolle falar. Déixolle falar, eu son demócrata, non
hai problema. Fale, fale.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, ía dicir que no anterior punto, no anterior pleno, non houbo
debate, neste caso quero deixar claro que se consultou á señora Secretaria se procedía haber debate ou
está.

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E soamente si se me permite
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Soamente estamos valorando algo, para que nos quede claro a
todos. Non estamos valorando o procedemento no que está inmerso o señor concelleiro. É que
ninguén está enxuizando. A ver, para que nos quede claro a todos. A comparecencia é de dous casos,
axuda a domicilio e a gardería, pero en ningún caso imos pedir a comparecencia de algo que vostede

non pode falar. É o xulgado quen o vai decidir. Entón, vostede pode falar cando queira desas dúas
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non debate, estamos nesa dúbida, pois utilicemos coma referencia o caso anterior. Non hai debate. Xa

áreas que vostede leva. Ou sexa, o que non podemos é loxicamente, se vostede está nun procedemento
intervencións e vostede está intervindo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, o que quero, é claro, a favor del, aínda por riba. Ou
sexa, o Partido Popular en ningún momento vai facer iso. A ver, que quede claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da comparecencia?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah! Perdón. Esperamos un momentiño.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, un momentiño, por favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O debate ou non debate? Xa está, xa está claro. Votos a favor desta
comparecencia?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular máis Grupo Mixto. Seis votos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, estamos dicindo, protestan vostedes que non haxa

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, o concelleiro implicado pola comparecencia e
Democracia Orensana
O Sr. Alcalde toma a palabra: E votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, son, tres, catro, cinco, seis membros.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Somos seis, porque Sarín non vota a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sete.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Cinco, Ánxela, seis, sete. Polo tanto prospera o non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso. É certo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah! Claro, prospera o non.
abstención de Democracia Ourensana e Serafín Núñez (BNG) e os votos en contra de PSdeG-PSOE e

ACTA DO PLENO

Xosé Manoel Fírvida Plaza e Anxela González Pérez (BNG) o seguinte acordo: “Solicitude polo
Grupo Mixto de comparecencia dun concelleiro.”
DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a rogos e preguntas. Empeza o señor Ramón Padrón, como
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PP e Grupo Mixto,

concelleiro de Compromiso por Barbadás.
máis pero ben, así para máis importantes, a ver cando se coloca unha especie de toldo/marquesiña e se
arranxa o canalón na entrada da Escola de Música, porque nestes días de chuvia, aquilo é un desastre.
O canalón debe estar tupido e está, do tellado do polideportivo que está pegado alí, que é onde se
refuxian os pais cando está chovendo, esperando polos nenos, en vez de estar diante da porta á hora
que saen os nenos, pola inexistencia dun toldo ou dunha marquesiña, que se pode colocar ao xeito da
que teñen os ventanais que están por riba da entrada da escola, vanse refuxiar naquel patio que está
debaixo do que é o patio do colexio, e xusto na entrada mesmo, onde están os escalóns, está caendo un
chorro de auga que non sei se o teñen visto. Entón, arranxen iso canto antes porque estamos no
inverno. Tamén pedimos unha marquesiña na Finca Fierro, na rúa da Limia, porque os, onde se espera
o autobús urbano que vai a Ourense. Logo, preguntaremos por varias facturas que meteremos por
rexistro, pero vamos para que vaia quedando. Hai varias persoas demandantes ao concello por un
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, rapidamente. Temos dous rogos, temos moitos

CONCELLO DE BARBADÁS
importe de 387,15 euros, que non sabemos a que se refire, que veñen con nomes e apelidos e o
concepto é demandantes, e o importe son 387,15 euros, que se repite o importe en todas esas persoas,
o número exacto non llo podo dicir, deben ser sobre sete ou oito polo que nós vimos. Logo hai unhas
facturas de Viaqua, hai unhas facturas de Viaqua, que poñen no concepto, “auga en alta consumo
consumo”. Son diversos importes, bastante importantes, de mil e pico euros, dous mil euros. Tamén
non sabemos a que se refiren eses conceptos. E logo, hai, hai unha factura que o concepto pon
“planificacións menús de setembro, outubro, novembro, decembro”, por importe de 605 euros. Tamén
se nos explique ese concepto de planificacións menús. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señor Ramón. Democracia Orensana? Nada. O Partido
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Empezo por un rogo porque o demais son preguntas. Vai para o

ACTA DO PLENO

señor Alcalde, dirixido. En consecuencia á recollida das 380 sinaturas que trae o Partido Popular,
solicitamos que teñan a ben traer o Papá Noel a petición dos pais de Barbadás. Despois, a seguinte

pregunta. Todo isto vámolo meter por escrito, mañá. Sabemos, temos coñecemento de que o Concello
de Barbadás, dende o 2015, non pagou as cotas correspondentes por depurar a auga do concello.

Queríamos saber a cantidade que adebedamos a Ourense neste momento. Non queremos dar a cifra

porque entendemos que non é segura. Comentáronnola e ben, preferimos que o concello nolo
comunique, non?
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Popular, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Chelo
seguro.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Iso creo que entraba no convenio de cando privatizastes as
augas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Claro, pero eu quero saber si se lle debe neste momento, a ver,
que cantidade é. Unha cousa non ten que ver coa outra.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa se lle contestará por escrito como dixo a señora concelleira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, cóbransenos unha cotas, é que nós, que o Partido
Popular asinara un convenio, hai unhas cotas que hai que pagar anuais, ou eu non sei, semestrais, non
teño nin idea pero a ver, sinceramente.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Anuais.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non o sei, non o sei Victoria. É que non o sei. Comentáronmo.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, iso mo comentaron. Perdón, é que coma non o sei

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Contestamos por escrito.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A pregunta é esa. A cantidade que se lle debe ao Concello de
Ourense por depurar a auga do Concello de Barbadás. Vale? É esa a pregunta. Despois, imos facer
partícipe das preguntas que presentaron as traballadoras da gardería. Soamente vou facer dúas
preguntas primeiro, antes de pasar a ler as preguntas que expuxeron elas e que as vai a utilizar o
Partido Popular para que consten en acta neste concello e que todos os veciños de Barbadás poidan
lela nesa acta, igual que os demais membros da oposición se non teñen coñecemento dela. Nosa
pregunta é ao señor Alcalde, se o mércores 28 de novembro, houbo unha reunión coas traballadoras da
gardería, ás oito e media da tarde? Esa sería a primeira pregunta. A segunda é, se, supostamente, a
dunha mesa, a todas as traballadoras do concello durante esta reunión?. E pasamos a ler as preguntas

ACTA DO PLENO

que as traballadoras presentaron tanto no Concello de Barbadás coma creo que na Xunta e nun

sindicato. Nos sindicatos, non?, estanme indicando, pois vou pasar a lelas. Queremos saber se hai
unha redución considerable de calidade e de cantidade dos alimentos subministrados aos nenos e

nenas desta gardería? Queremos saber, o Partido Popular, se hai escaseza de material escolar necesario

para realizar as actividades e falta de reposición do mesmo. Queremos saber se hai incumprimento dos
horarios pactados para o subministro das comidas aos nenos. Por orde da coordinadora, estes se
realizaban ás once e media, cando o propio regulamento municipal establece que se ten que realizar a
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estas traballadoras se lles sacou, sacado non, entregaron o móbil, lles dixeron que os deixen enriba

partir das doce e cuarto. Horario moito máis axeitado segundo prescricións técnicas. Se hai un
responsabilidade de 8 educadoras e tres persoas de apoio. Das 8 educadoras, 4 están con redución de
xornada, 3 con xornada completa a quendas e unha con único de tarde. O persoal de apoio se distribúe
de forma, unha persoa cobre a xornada de mañá, outra de tarde e unha última que reparte a xornada
laboral entre a escola infantil e outros servizos municipais por orde da concellería. A quinta pregunta
sería, se houbo modificacións nos horarios sen previo aviso para adaptalos aos intereses propios da
coordinadora da gardería. A pregunta seis, se houbo supostamente un abuso de autoridade, tanto por
parte da coordinadora, coma do concelleiro responsable, que se pon de manifesto a través de
improperios, linguaxe soez, ton elevado e inadecuado, cara as traballadoras en presenza dos menores.
Sétima, prioridade de coordinadora no reparto dos asuntos propios. Oito, persoal destinado a cubrir as
baixas maternais, non realiza as súas funcións. Unicamente asisten durante dez minutos a cada unha
das aulas sen realizar tarefa algunha. Nove, hai moitas ausencias inxustificadas da coordinadora de
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incumprimento de ratio de persoal. Actualmente a escola conta con 94 nenos e nenas, que están baixo

CONCELLO DE BARBADÁS
xeito habitual ou que deixan ao descuberto a organización do centro, a resolución dos conflitos?. Dez,
hai unha prohibición expresa do concelleiro responsable ás saídas do patio? Once, ignorar, vamos a
ver, queremos saber si se ignoran as demandas que realiza a responsable da cociña? Que temos
coñecemento de que faltan alimentos e que son moi graves, supostamente, e que en moitas ocasións
derivan en que os nenos e nenas, deixen de comer ou
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, estaba falando co señor Tenente Alcalde.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E que deixen de comer o que se especifica nos menús? Todo isto
sométese, somete a todas as traballadoras a unha elevada presión laboral e psicolóxica, cun elevado
grao de estres diario que se agrava cando se procede unilateralmente por parte dos responsables da
isto que demandan as traballadoras da gardería, queremos que nos contesten unha por unha. Porque o

ACTA DO PLENO

Partido Popular vai actuar. Somos coñecedores deste tema e a responsabilidade é de todos os que
gobernamos neste concello, os que están na oposición e os que están gobernando. Entón, o Partido

Popular, quere, e mañá pola mañá entraran estas preguntas, facémolas nosas, do Partido Popular para
que se nos contesten, unha a unha. E tomaremos as medidas que sexan necesarias. O que nos parece
moi forte, é a reunión que houbo o mércores pasado, o que pasou alí, queremos saber se,

supostamente, houbo ou non houbo, por parte do concelleiro, ameazas. E vámolo saber porque unha
persoa pode mentir, dez, non. E o Partido Popular quere sabelo. Moitas grazas.
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coordinación e organización, e alterar de xeito continuado as rutinas diarias. Queremos saber se todo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas, señora Chelo Vispo.
acta e queda recollido nas gravacións de televisión e queda para a posteridade, quero apuntalar algo,
non? Darase debida resposta a todo o que vostedes preguntan neste pleno, coma se fai sempre. Darase
debida resposta. Tamén teño claro, tamén responderemos contundentemente ás difamacións, ás
calumnias, que se traen a este pleno. Ás difamacións e ás calumnias. Comprendido?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Queda levantada a sesión. Moitas grazas a todos e a
todas.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por finalizada
a sesión, sendo as 21:05 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, de
todo o que, como secretario, dou fe.
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, non. Só un rogo. Ben, claro, como todo isto queda recollido en
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