ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 05 DE MARZO DE
2018.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL ( PSdeG-PSOE)

19:30

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

de marzo 2018 reúnese

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

en sesión ordinaria, en

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

primeira convocatoria, o

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

concello Pleno, baixo a

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

presidencia do Sr. alcal-

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

de, coa asistencia dos

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

Sres./as. concelleiros/as.

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

Relacionados na marxe,

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

actuando

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

cretario, Silvia Alonso

sendo

horas do día 05

como

se-

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

ACTA DO PLENO

Xosé Carlos Valcarcel Doval (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 11/04/2018
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

Silvia Alonso Fernandez (1 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 11/04/2018
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
O Sr. Alcalde toma a palabra: Comezamos o Pleno. Boas tardes a todos e a todas. Benvidos a este
pleno ordinario de marzo. Antes de nada, dicirlles que o compañeiro Serafín Núñez non pode estar hoxe
no pleno por motivos estritamente familiares e persoais.
1.

APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES, PLENO EXTRAORDINARIO DO 18 DE

DECEMBRO DE 2017 E PLENO ORDINARIO DO 15 DE XANEIRO DE 2018
extraordinario do 18 de decembro, do 17, e o Pleno ordinario do 15 de xaneiro de 2018. Creo que as actas

ACTA DO PLENO

se deben votar unha a unha, senón me equivoco. Polo tanto, algunha consideración que facer sobre a acta
do 18 de decembro? Ningunha? Polo tanto sometemos a cuestión a votación. Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación da acta do Pleno extraordinario do 18 de decembro de 2017”

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si. Pasamos á acta do Pleno ordinario do 15 de xaneiro de 2015. De
2018. Consideracións sobre esa acta? Señor Manuel.

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra: O primeiro punto da orde do día, é a aprobación das actas do Pleno

xaneiro de 2018, habería que facer, propomos que se faga unha emenda, concretamente na moción que
trouxo o Partido Popular, sobre a participación da banda da escola de música municipal, nos diferentes
actos culturais do concello. Pois na parte final onde se expoñen as posturas de cada un dos partidos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un inciso, en que páxina.
O Sr. Fernández toma a palabra: Páxina 30. No final, á hora de votar, non quedan, non quedan
expostos todas as partes, todas as votacións. Faltaría, en todo caso, a postura que mostrou Democracia
Ourensana nesa proposta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que é correcto. Si opinou, entendo que ten que ser reflectido na
acta, evidentemente.
O Sr. Fernández toma a palabra: Me refería a que non está na parte final, non se mostra o voto que
tivo, a postura que mostrou Democracia Ourensana a esa proposta.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale. No acordo?
2
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, boas tardes a todas e a todos. Si, en consideración á acta de

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.
O Sr. Fernández toma a palabra: Exactamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Algunha cuestión máis? Non? Incluíndo esa emenda ou esa salvidade,
votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade, tamén, si.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada por unanimidade o seguinte acordo: “
Aprobación da acta do Pleno ordinario do 15 de xaneiro de 2018 incluíndo a seguinte corrección:
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto,
PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana o seguinte acordo: “Moción do Partido Popular de

ACTA DO PLENO

Barbadás sobre a participación da banda da escola de música municipal nos diferentes actos
culturais do Municipio”
2. RENUNCIA DA CONCELLEIRA JULIA JÁCOME

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto número 2, que é a renuncia da Concelleira Julia

Jácome. Ben, teñen vostedes o documento que acredita a súa renuncia. Polo tanto, é unha decisión
persoal, como aquí se reflicte. Eu creo que simplemente é unha toma en consideración desa renuncia.
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a abstención de Rafael Sierra Carril Concelleiro do PSdeG-PSOE e os votos en contra do

ante o Secretario da corporación. Agora dáse coñecemento ao pleno e posteriormente, solicítase da Xunta
Electoral o seguinte candidato na lista e convócaselle para que tome posesión nunha sesión plenaria. Eses
son os trámites legais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dito isto, quero, o que dixen na comisión informativa, agradecerlle a súa
participación e o esforzo que fixo polos veciños e veciñas de Barbadás, e que é un orgullo para todos e
todas os que somos concelleiros e concelleiras, poder representar aos nosos conveciños.
3. APROBACIÓN RUEIRO ALTA DE NOVA VÍA
O Sr. Alcalde toma a palabra:O punto número 3, é a aprobación do rueiro, Alta de Vianova. Ten a
palabra a señora concelleira, Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Nada, como explicamos na
comisión informativa, é simplemente unha alta dunha nova rúa. Visto que se solicita a solicitude da alta
3
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, dicir que a renuncia foi ratificada como é obrigatorio, legalmente,

CONCELLO DE BARBADÁS
no padrón de dúas vivendas e nada máis. Só por agora nesas rúas, só hai dúas edificacións. É dar de alta
oficialmente aínda que a rúa xa se coñece como ese nome. Incluso no seu día xa se colocou a sinalización
pertinente, pero faltaba a formalización de dala de alta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Señora Fina Varelas? Voceiro ou
voceira do Partido Popular?
O Sr. Fernández toma a palabra: Nada. Vamos a ver, estamos de acordo coa alta desta nova vía. O que
si, como xa fixemos noutras ocasións, cando se dá de alta unha vía, como acaba de explicar ben a
compañeira Victoria Morenza, xa era unha vía que viña nomeada de atrás. Simplemente recordar que
cando se dea de alta unha nova vía que se lle expoña aos veciños e que fagan eles propostas á hora de
de acordo. Grazas.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois polo tanto, sometemos este punto tamén a votación. Votos a
favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade, tamén.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación rueiro alta de nova vía”.
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nomeala. Neste sentido, como xa ben explicou, pois xa viña o nome de atrás e entón estamos totalmente

VIRTUAL PARA PERSOAS XURÍDICAS OU FÍSICAS HABILITADAS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES EMPRESARIAIS NO CENTRO EMPRESARIAL TRANSFRONTEIRIZO DE
BARBADÁS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto cuarto que é a aprobación inicial da ordenanza
reguladora do servizo de oficina virtual para persoas xurídicas ou físicas habilitadas para realizar
actividades empresariais no Centro Empresarial Transfronteirizo de Barbadás. Ten a palabra o señor
Concelleiro e Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida (BNG) toma a palabra: Boas tardes a todas e a todos. Hoxe en día, como reflicte o propio
informe que presentamos a este Pleno, as tecnoloxías permiten traballar dende calquera lugar, domicilio
particular, espazo público, a rúa, etc., facendo que en ocasións sexa innecesario dispor de forma
continuada dunha oficina como centro de traballo. En cambio, si que é importante contar cun domicilio
social como instrumento de proxección da empresa, de cara a incrementar o valor de marca. Para elo, o
4
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4. APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE OFICINA

CONCELLO DE BARBADÁS
concello de Barbadás oferta unha situación especializada e prestixio, no Centro Empresarial
Transfronteirizo, susceptible de ser utilizado como domicilio social, dirección de negocios, ou delegación
comercial para as empresas. Así mesmo, pode ser utilizado como dirección postal na papelería, cartelería,
anuncios ou contidos web. Os servizos a prestar no Centro Empresarial Transfronteirizo, con esta nova
ordenanza, preténdese engadir valor á marca da actividade comercial para quen carezan do lugar axeitado
para a situación da súa sede social. Para elo, dende a Concellería de Promoción Económica e Turismo,
ofértanse estes servizos que poden ser de gran transcendencia. O que procuramos é, que hai moitas
empresas, pequenas empresas, e sobre todo autónomos e autónomas, que teñen no seu domicilio
individual, no seu domicilio particular, familiar, a sede da súa empresa porque non dispoñen doutro
onde van poder reunirse cos seus provedores, cos seus clientes, con persoas, para facer negocios, ou para

ACTA DO PLENO

ter reunións de calquera outro tipo, tamén cos seus, no caso de ter traballadores, un espazo físico para que
se podan reunir, e despois un espazo virtual para que figure como sede social e fiscal do seu negocio. O
que facemos e poñer ademais, a disposición destas persoas, interesadas neste espazo virtual, todos os

servizos que se prestan dende o Centro Empresarial Transfronteirizo, que son, o domicilio social para
empresa, con dirección postal, espazos para atención de visitas dentro do horario de apertura do CET ou
fóra deste horario solicitando permiso á concellería, recepción e envío de correspondencia postal, aviso

por enderezo electrónico, fax ou teléfono cando se reciba documentación ou correspondencia no centro. É
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espazo onde situala. Nós xa intentamos poñer a disposición deses autónomos e autónomas, é un espazo

Imprimir, fotocopiar, escanear, fax, correo electrónico, internet, posibilidade de colocación de placa
identificativa na porta do CET para tamén dar imaxe de marca e prestixio de marca comercial. E despois
os usos complementarios, como o salón de actos ou a sala de informática. Este é, os únicos requisitos é
estar dado de alta nunha actividade económica, ter unha póliza de responsabilidade civil en vigor e
depositar unha fianza de garantía de 100 €. E ademais, o prezo de uso de todos estes servizos que
acabamos de detallar, será de 10,43 € cada mes. Eu creo que é un prezo simbólico pola utilización deses
espazos.
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 e a todos. Vamos a ver. No seu día
estivemos a favor desta medida porque nos parece, todo o que sexa fomentar o emprendemento dentro do
concello, parécenos boa idea. No seu día, na ordenanza, dixemos que o que non nos parecía ben, era o
tema da duración que podían estar alí os solicitantes que obtiveran un niño empresarial. Parecíanos que o
5
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dicir, vamos a recibir a súa correspondencia e se lle comunicará inmediatamente desa correspondencia.

CONCELLO DE BARBADÁS
máximo deberían ser seis meses, porque son tres niños empresariais os que hai, se hai moita demanda de
emprendedores, os que están alí e continúan alí, creo que era o prazo máximo dezaoito meses, ou máis
incluso. Dezaoito meses, non?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Prorrogables ata tres anos.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ata tres anos. Por iso, se algunha persoa considera prorrogar iso ata os
tres anos, pois supón un atranco para os que veñan detrás. Salvo que tivésemos dez ou vinte niños
empresariais, que non os temos. Polo tanto, esa foi a obxección que puxemos nós ao tema dos niños
empresariais. Agora, si, isto da oficina esta, pois parécenos ben, tamén. Pero seguimos dicindo o mesmo,
o tempo que se lles dá aos emprendedores que se sitúen alí, parécenos demasiado porque vai ser un
porque hai dous libres. Pero se algún día hai unha demanda, que é o que se pretende, que haxa demanda

ACTA DO PLENO

de emprendedores, o tema do tempo que poden estar alí vai ser un atranco. Todo isto, pois nada, está ben

explicado o tema da oficina. Está claro que si ofrecemos uns niños teñen que ter as máximas instalacións
e todo a man para poder desenrolar esa actividade, pero xa digo, tería que ser un tempo de seis meses,

como moito. Si en seis meses, esa persoa non, parécenos suficiente para emprender unha actividade, se

realmente funciona. E logo esa persoa tería que ir, coller un domicilio social en Barbadás, ou nun baixo,

ou nun piso, ou non sei, todo depende a que se vai a dedicar a empresa que intente emprender. Dicir

simplemente, por apuntar, vennos aquí con tres presupostos, creo que son para, tres orzamentos, non?
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atranco, ou ao mellor non. porque de momento só hai un, entón de momento non hai atranco ningún

unha sala de reunións e pagar 119 euros como mínimo por unha cadeira, paréceme bastante caro. A
douscentos metros do Centro Empresarial fanlle cadeiras de madeira de castaño, seguramente que por 50
ou 60 euros. E logo despois, pois mire, tres orzamentos, colla as cadeiras do primeiro, colla a mesa do
primeiro tamén e cóllalle o biombo ao terceiro, porque serán os máis baratos. Pero vamos, parécenos que,
mire unha cousa, eu, hai que comprar unhas cadeiras e unha mesa, e se eu teño unha empresa e quero
comprar unha cadeira máis cara ou máis barata, pois é cousa miña porque é a miña empresa e é a imaxe
que quero dar. Agora, o concello, ten que procurar e gastar o mínimo imprescindible, porque son os
cartos de todos os cidadáns. Entón, eu creo que vostede debe mirar para empregar o diñeiro que se gaste o
mínimo posible porque ao fin e ao cabo estamos gastando cartos todos os días. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos. Dicir que, que eu estou de acordo con isto, co
que é proposto. Penso que é unha iniciativa moi boa xa que hai moitos negocios que realmente non
6
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Pois se non chegan a estar pois seguramente non diría nada, pero como están aquí, eu se teño que poñer

CONCELLO DE BARBADÁS
necesitan dun local á rúa, e si, en cambio o prestixio de ter un local, un sitio físico para reunións, penso
que é algo moi importante. Vexo que día a día, cada vez fanse máis as transaccións vía teléfono, vía
internet, pero moita xente, aínda que fai transaccións así, gústalle ter un espazo para reunións, unha
presenza, realmente. Penso que, vai ser un éxito, e así o espero, porque a min non me coincide pero penso
como cidadá que si tivera un negocio así encantaríame ter un espazo así dispoñible, cun prezo súper
asequible, porque realmente un depósito de 100 €, realmente iso non carga nada. Cun prezo de mes a mes
moi, moi, moi barato. Cunhas instalacións moi boas porque temos unhas instalacións moi boas. E xa vai
sendo hora de que lle saquemos utilidade a ese centro tan bo que temos. E por outra banda, o que di o
compañeiro de seis meses, eu penso que cando unha persoa, que aquí non ven nada de seis meses, pero
ningunha actividade. Porque en seis meses, aínda estás en cueiros e arrancando, entón os prazos que

ACTA DO PLENO

temos, os que se aprobaron, penso que son axeitados. E espero que sexa un éxito o dos niños. Só temos
cuberto un. É unha mágoa porque estamos nunha época de moita crise e abrir un negocio costa moito,
aínda coas axudas que demos. Penso, volvo a repetir, que é unha iniciativa moi, moi, moi boa. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e a todas. Nós, Partido Popular, está de acordo

en fomentar o emprego dentro do concello. Entendemos que isto xa leva un ano funcionando, non?
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penso que cando unha persoa monta un negocio, seis meses non é tempo suficiente para desenvolver

parécenos que está ben explicada. Non estamos de acordo co tempo, xa como dixemos na anterior vez, o
Partido Popular ve que o período debería de ser, aquí polo que vexo, falaban de seis meses, pero eu vexo
que a duración da licenza será dun ano prorrogable por períodos anuais. Non? Senón lin mal. Entón, eu
creo que a ver, nós lle dicíamos na anterior vez que se trouxo isto a este pleno, que realmente nun ano, en
canto se empeza a funcionar e se pon en marcha unha empresa, pois realmente, entendemos que faría
falta máis tempo. Vale? non os seis meses, ao contrario, se non nós entendemos que ao mellor o período
dun ano non é o axeitado. Que pasa? Que tamén somos conscientes de que son tres niños empresariais
que realmente se hai demanda, non sei ata agora polo que lin hoxe a mañá no xornal, soamente hai unha
persoa dunha empresa de limpeza, non? corríxame se me equivoco. Entendo que con tres niños, se tanto
éxito vamos ter, pois entón si que realmente estaría de acordo co señor Padrón que si que habería que
facelo cada seis meses, porque entón lle daríamos máis opcións a outras persoas emprendedoras deste
concello. O que si, sei, a ver, polo que vexo, realmente, o que dixemos xa a outra vez, é que creo que as
7
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Despois contéstame se quere, señor Fírvida. Vamos a ver. Xa o trouxemos a outro Pleno, a ordenanza

CONCELLO DE BARBADÁS
empresas que veñan a Barbadás, para que nós lle facilitamos, pois todo o acondicionamento do Centro
Empresarial, deberían de deixarnos algo máis neste concello, non? Entendo que poden vir de todas partes,
do concello de Ourense, do concello de San Cibrao, do concello X, vamos a chamarlle, non? Pois
entendemos que a cambio nós lle deixamos unhas instalacións a moi bo prezo e que realmente, pois
entendemos que, xa sei o que me vai contestar, que mo contestou a outra vez, pero realmente é así.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non me acordo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu si me acordo perfectamente, entón, se quere recórdollo eu. Realmente,
entendo que despois de deixar unhas instalacións a un bo prezo, entenderíamos que, non sei ata a
legalidade si podería ser ou non, así como noutros temas non pode ser, todos podemos acceder, pois ás
non sei se a legalidade, porque o descoñezo neste caso, en materia de emprego, podería ser distinta, non?

ACTA DO PLENO

Ter soamente prioridade, a ver, unha lista de prioridades. É dicir, pois se teño seis empresas e tres teñen

domicilio social en Barbadás e realmente poden instalarse aquí, poden crear emprego en Barbadás,
entendo que deberían de ter unha prioridade. Non sei se legalmente se pode facer ou non. o descoñezo,

vale? Pero creo que sería unha prioridade. Despois, me refiro a que vamos a ver, as facturas que non tiñan
que estar e están. Concordo co señor Padrón, vamos a ver, nós temos tres orzamentos hoxe, dous, minto,

dous, doutras empresas de aquí de Barbadás moito máis baratas, vale? Entón, entendo que realmente,

pois eu collería, mesturaría, porque realmente parécenme súper caras, me parece súper caro todo isto. Ou
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instalacións de Ourense, como os demais poden acceder ás nosas, vale?, me refiro a deportivas ou outras,

aquí. Hai, pois carpinteiros. A ver, que lle podemos dar servizo e emprego pois a persoas que están aquí
no concello. E fora diso, outra cosa tamén é o horario. Vamos a ver. O que si me chamou a atención é o
horario que ten o Centro Empresarial. Polo que sei, hai unha persoa que é a que, unha administrativa para
o Centro Empresarial, non?. Se o horario pon dende as oito e media, perdón, dende as nove ata as nove da
noite, tanto o salón de actos e dende as oito e media ata as nove da noite, entendo, ou se desprazaría xente
doutros, ou sexa, de aquí do concello, ou das oficinas de A Valenzá, porque entendo que unha persoa soa
non vai poder facerse cargo destes horarios. Entendo eu. Non sei se ao mellor xa teñen, porque a ver,
entre facerse cargo do Museo da Música. Facerse cargo do horario do Centro Empresarial. A min dígame,
tal como están colapsadas as áreas deste concello, como vai facer.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas. Na seguinte intervención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Agora o señor Tenente Alcalde.
8
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sexa, sinceramente. Entón, creo que hai empresas moito máis baratas. Incluso as temos cerca. Incluso

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben. Eu na primeira intervención debín explicar, explicarme mal. A
cuestión é a seguinte. Nós hoxe non traemos unha ordenanza que regule os niñeiros. Esa ordenanza xa se
trouxo e xa se debateu. Xa se debateu a duración do ano e medio prorrogable por seis meses ata tres anos.
o motivo daquela duración é porque nós preguntamos noutros concellos, no concello de Ourense, no
Parque Empresarial e na Confederación de Empresarios e na Universidade, canto tempo de media se
necesita, para, non só poñer en marcha un negocio, senón para asentalo e facer viable un proxecto
económico de futuro. E nos recomendaron, en todos estes sitios e así o fan eles tamén, que ten que ser de
tres anos. Tres anos como mínimo. Pero hoxe non traemos unha ordenanza dos niñeiros. Non ten nada
que ver. Hoxe traemos unha oficina virtual. Por iso o tempo que se trae é dun ano prorrogable
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor, non interrompan. Non sexa agora, está ben distender

ACTA DO PLENO

o Pleno, pero de momento non tivemos tensión. Despois ao mellor botamos todos unhas risiñas.
Proseguimos, por favor. Proseguimos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Entón, o que traemos é unha ordenanza para regular unha oficina virtual,
que non é presencial. As persoas que van estar nestas oficinas virtuais non van a ter o seu centro de

traballo no CET. Non van traballar alí. Non necesitan estar alí seis meses, nin un ano, nin quince anos. É,
unha oficina virtual cun correo postal para ter o seu enderezo social e fiscal. Para entregar
documentación, ter dende onde enviar, ter onde recibir e se lle comunica. E despois, o que facemos é
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indefinidamente. Poden estar aí cincuenta anos porque

subir as escaleiras, antes de chegar aos niñeiros, ao lado da sala de informática. E vai estar alí unha
oficina virtual que para previa petición se podan reunir. Entón, ao mellor, na oficina virtual, poñamos por
caso, hai quince empresa, oxalá haxa moitísimas, e unha empresa di, eu quero ter unha reunión o sábado
de dez a doce da mañá, e nós lle dicimos, pois podes ir un sábado á mañá. Irá alguén abrir, ou lle damos o
código da alarma e se responsabilizará como sempre do bo uso das instalacións. E permitirémoslle ter esa
reunión un sábado á mañá, porque pode atender, non necesita que vaia ningún administrativo do CET
para estar presente mentres un empresario ten unha reunión con outros empresarios, con clientes ou con
provedores. Se pode facer uso do CET perfectamente en horario fóra do horario laboral, dándolle un
contrasinal da alarma que despois se anularía e iso si, responsabilizándose por escrito do bo uso das
instalacións, porque o único que farían é, facer uso do hall, das escaleiras e da oficina, que non ten nin
porta. E no hall de arriba, que vai ter unha mampara de separación, por iso o da mampara. Polo tanto, eu
creo que o horario pode ser o máis amplo posible, sempre que eles xustifiquen a necesidade de querer
9
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unha oficina, que non vai estar dentro de ningún deses tres niñeiros, vai estar aparte, nesa zona que hai ao

CONCELLO DE BARBADÁS
utilizar esa oficina
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ese espazo. Para ir máis rápido. Os orzamentos? Mire, démoslle
moitisimas voltas. Consultamos con empresas de Barbadás. Fomos primeiro aos negocios de Barbadás,
de A Valenzá. Fomos primeiro aos negocios. Estivemos mirando en moitos sitios
O Sr. Alcalde toma a palabra: Só un inciso. Deixemos que se remate agora, e despois, non, digo,
porque ao mellor hai algunha, non, digo que remate agora
O Sr. Fírvida toma a palabra: Que antes estivestes
O Sr. Alcalde toma a palabra: Houbo algunha interrupción, si. Que remate agora en relación aos
O Sr. Fírvida toma a palabra: Entón, pedimos moitos presupostos. Parecíannos caros. Dixémoslles que

ACTA DO PLENO

nos fixeran presupostos máis baratos en empresas que hai, en negocios que hai en A Valenzá e fóra de A

Valenzá. E fomos seleccionando o que vimos que era máis barato. O que pasa que as cadeiras, señor
Ramón, non é para un despacho de políticos. Non é un despilfarro. Aquí estamos falando dunha oficina

onde se van, entendemos, a reunir persoas para poder facer negocios ou para poder reunirse. Son do máis
normaliño que hai. Máis barato que isto lle podo dicir, claro, podíamos poñer unha cadeira de plástico,

pero eu creo que temos que dar tamén unha certa imaxe. O que vamos comprar é, unha mesa que mide
1.80m de longo por 1.20m de ancho de cristal cun pe de aluminio, un mesa de cristal de oficina; seis
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orzamentos, digo.

dous lados. Unha mampara de tela con estrutura de madeira, para facelo máis barato. E absolutamente
nada máis. Entón o período de tempo pode ser absolutamente indefinido. A historia é que nós o que
pretendemos é a creación de emprego e a promoción económica, tanto en Barbadás como en todo o noso
contorno. Habería que mirar se ten algún beneficio que nos niñeiros haxa empresas de Barbadás, pero
dende logo na oficina virtual, ademais sabendo que na provincia de Ourense, non hai ningunha outra,
polo menos nós non temos coñecemento de que exista ningunha outra, esta vai ser a primeira, hai? Eu
creo que temos que aproveitar, hai? Pois eu non sei onde están. E nos interesa que veñan moitas empresas
a asentarse en Barbadás.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Moitas grazas. Señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver. Sabemos perfectamente que isto é a oficina virtual, non ten
nada que ver cos niños empresariais. Pero queríamos recordar a nosa postura sobre os niños empresariais.
E vólvolle repetir que o período máximo que poden estar aí, parécenos demasiado. Estaríamos de acordo
10
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cadeiras normaliñas, absolutamente normaliñas, e unha mampara para darlle intimidade ás reunións, con

CONCELLO DE BARBADÁS
que puideran estar un ano, sempre e cando non houbera moita demanda, pero como haxa demanda,
parécenos demasiado. E logo, con relación ao horario, o persoal que atende iso, a verdade é que non
quedou moi claro que tiña que dicir ao respecto. E con relación ao presuposto, vólvolle dicir, que eu
compro unhas cadeiras para min e non as compro a este prezo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: A min quedoume claro que é unha oficina virtual, o que se está
expoñendo aquí. Vamos a ver. Dicir, en canto ao que custa, a mesa, as cadeiras, a mampara, supoño que
se vai coller o prezo máis barato. Se efectivamente hai unha empresa que o faga máis barato pois que
mande as súas ofertas, porque eu penso que o Concello vai coller as máis baratas. Ou sexa, non creo que
estea defendendo a ninguén, pero é que tampouco, se as persoas que fan mesas ou cadeiras a 60 euros, e

ACTA DO PLENO

aquí a 131, eles teñen dereito a mandar aquí as súas ofertas e o concello collerallas. Se llas piden. Supoño
que a xente, se quere facer negocio ten que estar ao tanto das cousas e preocuparse. En canto iso, ese

tema. O que non vexo moi claro é o tema de deixarlle alarma a unha persoa e que entre nun sitio así como
así. Penso que vamos, que o concello en todo momento terá que haber algún funcionario, algunha persoa
da casa que poda abrir e pechar as portas. Por que? Por moito que firme un documento ou tal, é un
marrón se pasa algo. Penso que aí non é moi viable que se lle dea unha alarma a unha persoa, un código

dunha alarma para entrar e saír. Sobre todo para evitar problemas porque despois ninguén vai querer
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haxa algún obxectivo en que o Concello as colla caras habéndoas a metade de prezo. E con isto non é que

que penso que é moi boa idea, que oxalá teña moito éxito. Eu dende o meu punto de vista que son unha
persoa que me dedico aos negocios, peréceme algo bo e de utilidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a señora Chelo Vispo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Empezo polo tema da alarma. Alarmoume, señor Fírvida. Alarmoume.
Vamos a ver. Non o volva, eu creo que non o debía dicir. Ou sexa, vamos a ver. Darlle un código dunha
alarma a unha persoa me parece un pouco forte. Pero para iso temos persoas no concello que podan estar
alí, pois vixiando. Era o que eu. Eu non estou de acordo no tema do código da alarma, no tema dos
horarios, por iso vai ser a nosa votación en contra, xa llo digo agora, do Grupo Popular, porque
entendemos que, é que a ver, co que vostede ten alí, coas persoas que van desenvolver a súa actividade no
Centro Empresarial, ou vostede nos cambia esa idea e votaremos ao contrario, pero realmente, non
estamos de acordo. Despois, eu entendín o que era a oficina virtual, pero vostede pon a toda
dispoñibilidade administrativa que teñen estas persoas, si se queren reunir, para iso vostede trae tres
11
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responsabilidades. Penso que iso é aventurarse un pouquiño. E con respecto ao demais, o que dixen antes,

CONCELLO DE BARBADÁS
presupostos, que vostede invita ás empresas que vostede queira. Non é como di a señora Fina Varelas,
que traian aquí. Non, non. vostedes invitan a tres empresas, tres propostas, ás que vostedes queiran. Non?
Imaxino. Vale? Ao ser, pois tipo de contrato X. Pois entón, entendemos, que si hai, porque ademais, a ver,
si hai propostas moito máis baratas de cadeiras e de mesas e se quere llo demostramos, vale? Creo que
vostedes o poden buscar. Ou sexa, non fai falla que nós llo traiamos, creo, senón llo traemos. Porque
agora mesmo, pois estamos montando unha oficina e sinceramente isto é carísimo.
O Sr. Fírvida toma a palabra: É carísimo, si.
A Sra. Vispo toma a palabra: É carísimo, nós temos cadeiras moito máis baratas, e ademais o meu peso
o aguanta. Iso tamén lle digo que de plástico non son. Vale? Iso, xa son bromas aparte. Pero entendo que
virtual, que oxalá sexan moitas, e nosa, nosa, oxalá que traian emprego a Barbadás, que é o importante. E

ACTA DO PLENO

nada máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Un minuto, por aclarar as cousas. O que tanto alarma á señora Consuelo
vouno repetir. Vámoslle dar a alarma, o código da alarma. Pero explico por que. No CET.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non se pode
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, pero voume explicar.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non se pode.
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realmente, o que é , todo o que vostede pon aquí que lle ofrecemos ás persoas que teñan esa oficina

puxemos unha alarma nova, este ano, por certo, había unha alarma colocada non sei cantos anos, que
levaba apagada toda a vida, para non gastar diñeiro coa alarma e que non soara e que ninguén tivera que
molestarse cando soa a alarma en vir ata o CET a atendela. Houbo un roubo e nós activamos a alarma.
Agora hai alarma e ademais de haber alarma, hai interfono de fora, antes da porta de seguridade para
maior seguridade das traballadoras que traballan dentro, que nos comunicaron que pasaban moitísimo
medo, sobre todo as noites de inverno e nas mañás de inverno que estaban a escuras e que non sabían
quen entraba e quen saía nas instalacións do CET porque non os vían e pasaban moito medo. Agora teñen
a porta pechada e teñen un interfono fóra como nos edificios e teñen unha alarma. Ben. Esta alarma é
persoal. Ti podes darlle un código persoal. Non ten un código para todo o mundo senón que cada persoa
ten un número específico. Un número diferente. De maneira que nese número desa persoa, na central de
alarmas se sabe quen entrou, a persoa con que código. E sabemos quen entrou, a persoa que entrou a que
hora entrou e a que hora saíu. Por iso podemos darlle un código provisional para un día activar ese código
12
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero dá igual, eu vouno explicar aínda que non se poda. No CET

CONCELLO DE BARBADÁS
e entra esa persoa, sabemos cantos minutos estivo dentro do CET, cando abandonou o CET, polo código
de entrada e polo código de saída. Esa alarma, inmediatamente ás 24 horas queda anulada, non pode
volver utilizala ninguén máis. É dicir, esa persoa que se reuniu ese día, non pode ir outro día a roubar con
ese código porque estará anulado. Non funcionará. Por que facemos isto? Por un motivo. Poñamos o
exemplo de antes. Se temos quince, dezaseis persoas na oficina virtual, imaxínense vostedes, que un se
quere reunir o martes, outro o mércores, outro o xoves e outro o sábado. Teríamos que contratar
moitísimo persoal para atender todo ese horario. Entón, nós o que propomos é, unha persoa, que igual ca
dos niñeiros, necesitan ir a traballar como o resto das oficinas do CET están pechadas con chave, todas
teñen chave, onde está Adercou, onde están as oficinas, onde está inserción laboral da Xunta de Galicia, a
persoas estaría no hall de arriba, co cal o único que farían é, entrar con alarma pola porta principal e ir á

ACTA DO PLENO

súa oficina virtual que está no hall, o único que está separado con mamparas e ten unha mesa con enlace a
internet, aos ordenadores, con corrente eléctrica e todo iso. E o máis fácil é darlle un código de alarma,

entón nós sabemos, a que hora entrou, a que hora saíu, e se pasou algo neses minutos ou nesas horas, se

responsabilizará, porque non podería estar aí máis que esa hora para a que foi autorizado. Entón, eu non

vexo ningún problema. Pedimos moito máis de tres propostas e pedimos moito máis de tres orzamentos
para as mesas e o material. Moitos máis. O motivo de que aí veñan tres, é que o requisito para poder

adxudicar unha compra de mobiliario segundo a normativa é presentar tres ofertas. Que fixemos?
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aula de informática, os niñeiros, os do mel e os outros, os graniteiros, todos teñen porta con chave, estas

moitas ofertas. Moitas mamparas, metálicas, de plástico, de madeira, de todos os materiais. Moitas
mesas, moitas cadeiras, e son cadeiras de oficina, non son estas cadeiras, eh! Non son estas cadeiras, que
isto si que é moi caro. Son cadeiras moi sinxelas pero cadeiras de oficina. Eu creo que son unhas cadeiras
dignas.
O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que abreviar.
O Sr. Fírvida toma a palabra Nada máis, sen ningún tipo de ostentación, baixo o noso criterio, claro.
A Sra. Varelas toma a palabra: Para poder votar esta moción tennos que dicir Silvia se o da alarma é
legal, senón é legal, a ver.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. Isto non se trata dunha cuestión de seguridade, senón
dunha cuestión de filosofía. Os bens de dominio público están destinados ao uso ou ao servizo público.
Pero o feito de que estean destinados ao uso ou ao servizo público non implica que podan estar en mans
de particulares. Para elo existe na lexislación sobre sobre función pública, e eu sinto moito ter que
13
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Presentamos as tres máis baratas e vamos a dala á máis barata desas tres máis baratas. Pero xa miramos

CONCELLO DE BARBADÁS
contradicir ao señor Tenente Alcalde neste foro, pero se mo houbera preguntado llo podería ter dito.
Existe un posto que é o de subalterno-conserxe que é o que se encarga da apertura e peche das
instalacións. É dicir, as instalacións públicas non poden quedar en mans de particulares, con
independencia, de si pola natureza de contrato, por exemplo, de arrendamento que teñen os apicultores
neste momento, ou por outra circunstancia, ou os graniteiros, eu non sei exactamente os que están no
Centro Empresarial, nese momento teñen dereito ao acceso a través dunha chave. Pero con carácter xeral
non se pode repartir chaves dos edificios públicos e non é un tema de seguridade, nin códigos de alarma
nin nada diso. Non é un tema de seguridade. É que legalmente, a quen lle corresponde a custodia dos
edificios é a administración e a funcionarios desa administración. Entón, esa opción non é factible. Eu
vostede, vaia a calquera outra instalación tipo La Molinera, ou tipo, noutros concellos e se dará conta de

ACTA DO PLENO

que non existe iso. A única excepción, por exemplo, son os locais destinados para asociacións veciñais,
que como son precisamente destinados ao uso das asociacións veciñais nalgúns casos se nomea un
encargado, un representante da asociación, que actúa por delegación do concelleiro. Pero con carácter
xeral un edificio público non pode poñerse en mans dos particulares. É que é unha cuestión de filosofía,

aínda que sexa da máis alta consideración ou da máis alta confianza, e as alarmas máis estritas. Por
filosofía non pode ser. E aquí o que hai que facer establecer servizos e dotalos de persoal. O que non se

pode facer é establecer servizos sen ter previsto o persoal necesario para desempeñar as funcións que
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entendo que lle pode supoñer un atranco na filosofía de que cada un vaia á hora que queira, pero mire

haberá que solucionalo a través do mecanismo de horas extra, de produtividade ou do que sexa, pero
realmente non se pode deixar en mans dun particular o acceso, nin ao concello. De feito, nós presentamos
unha queixa, cando foi co motivo do rallie. É dicir, é que estaba chovendo e que había que..Non, non, é
que o concello é un edificio público, ten que haber un responsable en todo momento autorizado, para
utilizar a chave, presencialmente alí. Ou sexa, é que hai cousas que non se poden facer. É dicir, está moi
ben dicir é a casa de todos. É a casa de todos pero algúns temos responsabilidade sobre ela. Entón, por
filosofía é inviable iso que están propoñendo. Terán que resolvelo con persoal.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra: Entón a todo isto, señor Tenente Alcalde, senón se pode facer, como
imos facer? Ou quita iso da alarma ou
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, o da alarma non figura na ordenanza. Foi unha explicación que din
eu de como queríamos que funcionase. Senón pode funcionar así, buscaremos alternativa, pero eu teño as
14
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corresponden en cada caso. Serán unhas, neste caso é a apertura e peche de instalacións. Ou sexa que

CONCELLO DE BARBADÁS
miñas dúbidas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu teño a opinión construtiva de aprobala, sempre e cando
A Sra. Vispo toma a palabra: Teño unha pregunta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, imos por orde. Rematou vostede?
A Sra. Varelas toma a palabra: Si, si. Ramón, por se acaso tiña vostede algunha pregunta que facer
sobre isto, para ir por orde, correspondente. Non? Chelo, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non. Eu só é unha aclaración. Ou sexa, tal como, aínda que o da
alarma non sexa. O horario deste centro, ou sexa, vai vinculado a unhas persoas que podan abrir. Se
vostede non nos di que efectivamente se vai cumprir ese horario, aínda que sexa con alarma ou sen
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Isto non está no regulamento, na proposta que se trae

ACTA DO PLENO

aquí, polo tanto iso é unha cuestión que haberá que resolver no seu momento. Convido e invito a votar
esta moción. Votos a favor?. Esta moción, esta proposta. Votos a favor?
Grupo de Goberno e Democracia Ourensana
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Voto en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstención, Grupo Mixto. Voto en contra, Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdeG-PSOE, BNG e
Democracia Ourensana a abstención do Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo:
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alarma, nós non podemos votar a favor.

físicas habilitadas para realizar actividades empresariais no Centro empresarial transfronteirizo de
Barbadás”
5. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao quinto punto, que é o recoñecemento extraxudicial de
crédito. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde e concelleiro de facenda.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben, aquí veñen unhas facturas, unha relación de facturas, que son uns
gastos devengados ao longo do ano 2017, sobre todo no mes de decembro, e que as facturas, ou ben
chegaron moi tarde no mes de decembro e non se puideron pagar no mes de decembro, ou ben son
facturas que a pesar do gasto ter sido devengado no ano 17 as facturas chegaron no mes de xaneiro do
ano 18. Como a contabilidade do ano 17 xa estaba pechada cando se recibiron estas facturas, non queda
máis remedio, como ten sucedido noutros anos, de facer un recoñecemento extraxudicial de crédito, que é
15
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“Aprobación inicial da Ordenanza reguladora do servizo de oficina virtual para persoas xurídicas ou
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recoñecer o importe destas facturas, por suposto, para que non exista enriquecemento ilícito da
administración, e facer fronte ao pago destas facturas que xa foron devengadas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Nada? Señora Fina
Varelas?
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada. Dicir como dixen noutros casos que a ver se andamos máis ao
día co tema pagar as facturas e non ter que andar sempre con modificacións de crédito. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pois, o Partido Popular si que quen que dicir. Vamos a ver. Eu non sei si
os demais grupos viron o informe de Intervención, onde hai catro facturas, que en relación a estas
actual. É dicir, de Valenven, de Patatas San Juan, de Agro Cuatro Estaciones e de Oscar servicios

ACTA DO PLENO

integrales. E a señora Interventora, fixo un reparo que loxicamente pois, o señor Alcalde, reparou. Entón,
quero explicarlle, eh!
O Sr. González toma a palabra: Levantou reparo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Dixen ben, non? que o señor Alcalde levantou o reparo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixo reparou.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ah! Perdón, levantou. Falloume o subconsciente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Debería reparalo. Falloulle o subconsciente.

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

facturas non existía crédito no exercicio no que se realizou o gasto, perdón, existindo crédito no exercicio

mesmo debatendo, o recoñecemento extraxudicial de crédito se configura como un procedemento
excepcional á conversión de datos que conformen o ordenamento xurídico, son nulos de pleno dereito.
Vale? Informamos, o Partido Popular, que o Tribunal del Contas, veu fiscalizando en sucesivos informes
estes acordos, no que respecta ao mecanismo de financiamento para o pago a provedores locais.
Recordemos que a existencia dos pagos dos denominadas facturas de caixón, porque hai algunhas que si
veñen anteriormente, se lle chama así no argot, foi sempre obxecto de debate. A Lei 19/2013 de 9 de
decembro de Transparencia, acusa a información pública e bo, perdón, acceso á información pública e bo
goberno, considera como infracción moi grave a realización de compromisos de gasto sen crédito
presupuestario. É dicir, hai catro facturas neste momento que non tiñan crédito, vale? O que nos leva a
pensar que é unha práctica de retroceso polas súas posibles responsabilidades, señor Alcalde. Traemos
aquí a este pleno unha sentenza recente, vale?, de 12 de xuño do 2017, onde se xulgaba o acordo do 15 de
setembro de 2016, dun pleno de Avilés. Sacárono a sentencia no pleno, ou sexa, perdón, a sentenza ven
16
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A Sra. Vispo toma a palabra: Entón, para que os asistentes a este pleno saiban o que estamos agora

CONCELLO DE BARBADÁS
no 2017 e onde anula a xuízo do maxistrado que ditou sentenza, se anularon os acordos do pleno por non
seguir o procedemento legalmente establecido das actas nulos do pleno dereito. Vale? Entón, nós, que
saiba que vamos a votar en contra porque estas catro facturas sen existencia de crédito non é legal. Vale?
Hai sentenzas, xa. Soamente lle traio unha. Pero hai varias sentenzas. As outras, si que pode estar
perfectamente legalizadas e temos para que a administración non se enriqueza, si teñan ese dereito a que
realmente, pois, facer que o informe de Intervención está moi ben explicado, vale? Efectivamente esas
facturas se poden traer a pleno e recoñecelas. Pero, as que están fóra de crédito, xa hai sentenzas que
anulan este punto. Entón, o Partido Popular que saiba, que se vai a, que vamos a intentalo, polo menos,
porque entendemos que dentro desa legalidade, terían que ser estas catro facturas tamén. Entón, este
municipal está viciado na medida en que entre a pretendida opción, entre a revisión de acto nulo e

ACTA DO PLENO

execución extraxudicial de crédito. E en realidade, a xuízo do xulgado que deu esa sentenza non tiña
outra alternativa que seguir a primeira. Sei que é complicado para os que nos acompañan neste momento
pero o vou a explicar moi fácil. É dicir, hai unha serie de facturas que estaban pendentes, pois que se

presentaron como ben dixo o señor Tenente Alcalde, a finais do mes de decembro, e non entraron a
tempo, para poder pagalas. Pero hai catro facturas, neste momento, dentro de todas estas que suman, se

non me equivoco, pois trece mil e pico euros, algo así, hai catro facturas que non tiñan crédito nese

momento. Entón, hai sentenzas que neste momento din que é ilegal. Entón, nós vamos a votar en contra
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punto se vai a anular e que saiban por que o imos votar en contra. O punto de partida da actuación

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, un inciso. Hai que adoptar dous acordos. Un é o
levantamento de reparo con efectos suspensivos e outro é o recoñecemento extraxudicial de crédito. Son
dous acordos diferentes.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu teño dúbidas con respecto a isto. Sacouno o Partido
Popular e eu tiña pensado tamén preguntalo. Primeiro, creo, polo que eu entendo, que o levantamento do
reparo non o fixo o Alcalde, traíao como proposta ao pleno para que levantemos nós o reparo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Nós.
A Sra. González toma a palabra: Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É unha proposta, é un reparo de pleno.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ou lin eu mal. Entón lin eu mal.
A Sra. González toma a palabra: Eu quero saber que consecuencias, quero un informe xurídico de que
consecuencias
17
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para poder levalo onde o temos que levar e que se anule este punto.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra: Levantar un reparo, eh!
A Sra. González toma a palabra: Si, si, si. Está aquí. Vamos a ver. Os informes preceptivos é o que
poñen. Proposta da Alcaldía, levantar o reparo..
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero o levanta el. É unha proposta da Alcaldía. Aquí, na orde do día
non está, perdón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que Intervención, o expediente figura como extraxudicial de
crédito, pero non é así.
É que isto está mal.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É o levantamento de reparo para
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vale, pois eu creo que ten que quedar retirado da orde do día, o

ACTA DO PLENO

levantamento destas catro facturas. Eu o que pregunto é, podemos aprobar o recoñecemento extraxudicial
de crédito do resto das facturas quitando estas catro?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu entendo que si
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu non o faría. Eu non o faría
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Quitando estas catro do reparo
A Sra. Secretaria toma a palabra: Quitando as catro.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ah! Quitando as catro?
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A Sra. González toma a palabra: Destas catro facturas en concreto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, vale, perdón, perdón.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Quitando as catro do reparo.
A Sra. Vispo toma a palabra: As outras non teñen maior problema.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Pregunto, si se poden separar.
A Sra. Vispo toma a palabra: As outras non teñen maior problema.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non teñen problema. Pois senón, deixámolo pendente.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ánxela, cal era a túa dúbida.
A Sra. González toma a palabra: Non, é que vamos a ver. Eu tiña a mesma dúbida que teñades. Dúbida
non, o do reparo, dixeches o levantamento do Alcalde. Eu vexo aquí que non, que é unha proposta para
que o debata o pleno. E eu, dende o meu punto de vista non existe a seguridade suficiente a nivel legal,
ata onde eu entendo, para levantar este reparo. A Interventora non está. Se Silvia non mostra un informe
xurídico, non, tampouco
18
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Quitando as catro do reparo, Chelo.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra: Estaba na miña quenda. Despois. Agora vai a ser a miña.
A Sra. González toma a palabra: Se non hai problema, efectivamente, no recoñecemento extraxudicial
de crédito, que non están reparadas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Terá que facelo a señora Interventora que é a que pon o expediente.
A Sra. Vispo toma a palabra: Podo falar?
O Sr. Fírvida toma a palabra: E que ven todo no mesmo punto da orde do día. Eu propoño retirar todo.
Retirar todo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde. Estaba na miña quenda. Podo dicir un tema. Agora, case,
fora deste punto. Entendo, a obriga, ou sexa, obrigar á persoa que fai as súas funcións neste concello,
retira hoxe, eu llo acabo de dicir, ten, é totalmente ilegal. Estas catro facturas, non me refiro ás outras,

ACTA DO PLENO

vale?, pero realmente temos un informe onde nós, neste momento, se pode levar, incluso ao xulgado.
Vale? Entón, entendo que esta persoa debe, en todo momento, ou sexa, para que vexan os grupos da

oposición que hai que fiscalizar todo este tema. Ou sexa, se nós hoxe, votamos aquí isto, vale?, nos
vincula a todos. Eu non sei se isto o entenden, vale? Ou sexa, por iso que por favor, a ver, non soamente
O Sr. Padrón toma a palabra: Se vota a favor. Se vota en contra.
O Sr. Fernández toma a palabra: Ou si se abstén.
O Sr. Padrón toma a palabra: Se vota en contra non vincula.
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como Interventora, a que estea nos plenos, porque este motivo, vale? este motivo, se nós, isto non se

A Sra. Varelas toma a palabra: É que non houbo votación.
O Sr. González toma a palabra: Son copartícipes.
A Sra. Vispo toma a palabra: Perfecto. Nada, nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Este asunto queda retiro da orde do día. Traerase no próximo pleno.
A Sra. Varelas toma a palabra: E se votas, e se caio, ou senón
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor.
O Sr. González toma a palabra: É por falta de asesoramento, non por culpa túa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor. Manuel. Fina, Manuel, Nieves, todos.
A Sra. Vispo toma a palabra: É que todo vale. todo vale aquí. E non todo vale.
A Sra. Varelas toma a palabra: Chelo, se todo valera.
A Sra. Vispo toma a palabra: Efectivamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos no pleno. Non estamos aquí debatendo “el sexo de los ángeles”,
19
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A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, señor Padrón, se nós non sacamos este tema agora mesmo
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nin cousas polo estilo. Por favor, as intervencións no momento que correspondan. No momento que
correspondan. Queda retirado este asunto da orde do día e xa se postergará ou se tratará nun próximo
pleno. É pouco. É breve. Proseguimos entón. Este asunto queda retirado da orde do día, polo tanto.
6. MOCIÓN DO GRUPO POPULAR DE BARBADÁS, EN APOIO E DEFENSA DA PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Grupo Popular de Barbadás, en apoio e defensa da
Prisión Permanente Revisable. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Ten cinco minutos.
A Sra. Vispo toma a palabra: Dende o noso grupo
A Sra. Vispo toma a palabra: Ah! Vale. Eu espero, non teño ningún problema.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra Non, non. El dixo que seguíramos. Polo tanto proseguimos. Empezo de
novo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás, en apoio e defensa da Prisión
Permanente Revisable. Dende o noso grupo non acostumamos a presentar propostas ao pleno das

catalogadas como tipo, e que en moitas ocasións, non defenden os intereses reais dos veciños e veciñas de
Barbadás. Preferimos aquelas que polas súas características contribúen a mellorar a calidade de vida e o
benestar dos mesmos. A proposta que hoxe traemos, estase a presentar tamén en todos os concellos do

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

O Sr. Alcalde toma a palabra Empezamos entón, si.

opinión dos cidadáns de Barbadás sobre esta cuestión tan importante e sensible. Por elo, tralos apoios que
a cidadanía está a mostrar neste momento, saben que leva tres millóns de firmas, vémonos na obriga de
trasladala ao pleno do concello do mes de marzo. A Lei Orgánica 1/2015 do 30 de marzo, introduciu na
nosa lexislación a Prisión Permanente Revisable, instrumento que xa existe en moitos países do noso
entorno e de todo tipo de corte político. É unha institución coherente que se incorpora ben ao nosos
modelo de garantías. Ten perfecto encaixe penal e non renuncia á reinserción do penado, pois unha vez
cumprida unha parte mínima da condena, un tribunal deberá valorar novamente as circunstancias do
penado e do delito cometido, e poderá revisar a súa situación persoal. Esta revisión afasta toda dúbida de
inhumanidade desta pena ao garantir un horizonte de liberdade para o condenado, como ben indica a
exposición de motivos da lei, sendo axeitada para poder verificar en cada caso necesario pronóstico
favorable de reinserción social. Non constitúe unha sorte de pena definitiva na que o estado desentende
do penado senón todo o contrario, xa que compatibiliza a existencia dunha resposta penal axustada á
20
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noso país, debido ao clamor popular que nos últimos días así ampara. Non por elo, poderíamos obviar a
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gravidade da culpa, orientada sempre á reeducación. Maila todo elo, varios grupos parlamentarios,
presentaron recurso de inconstitucionalidade e que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite en xullo
de 2015. Esta admisión a trámite non supón pronunciamento algún sobre o fondo do asunto, si ben,
algúns pretenden a derrogación desta medida sen esperar ao pronunciamento do Tribunal Constitucional.
O pleno do Congreso dos Deputados, celebrado o 4 de outubro de 2016, aprobou, co voto en contra do
Partido Popular, a proposición non de lei, para a derrogación da pena da Prisión Permanente Revisable.
Do mesmo xeito, o pasado 10 de novembro, admitiuse a trámite unha proposición de lei de modificación
da Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que pretende derrogar a Prisión Permanente Revisable e que
contou co único voto en contra do Grupo Popular. Tralos feitos e actuacións, son multitude os cidadáns
seguridade e os dereitos de liberdades de todos os españois. Por todo elo, o Grupo Municipal do Partido
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Popular de Barbadás, presenta os seguintes acordos: Apoio á figura da Prisión Permanente Revisable
incorporada ao ordenamento xurídico español pola Lei Orgánica 1/2015 do 30 de marzo, pola que se

modifica a Lei Orgánica 10/1995 do 23 de novembro, do código penal. Segundo, instar aos diferentes
grupos parlamentarios con representación no Congreso dos Deputados, a que consideren a súa postura
sobre a derrogación da Prisión Permanente Revisable. E terceiro, dar traslado destes acordos ao Ministro
de Xustiza, aos grupos políticos do Congreso, Senado, Parlamento de Galicia e Xunta de Goberno da

AFEM. Soamente dicir ata a segunda intervención que neste momento levan tres millóns de firmas. Nada
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que manifestaron o seu apoio á pena de Prisión Permanente Revisable, como medio para garantir a

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Imos ver. Como traen esta moción e antes de tocar un pouco a moción, e
como se me lembra, hai un pouco, hai un mes, vostedes lémbranse cando trouxemos nós a moción sobre
a retirada do anteproxecto de lei da nova Lei de Saúde Pública de Galicia? Voulle dicir o que dixo o señor
González, porque me lembra. “Dicía que era un brinde ao sol, era unha copia máis do que fai moitas
veces o BNG alá en Santiago e redacta unha serie de manifestos, propostas, cousiñas que quedan ben en
fan demagoxia como habitualmente. Entón paréceme estraño que Compromiso por Barbadás, aquí en
Barbadás, pois entrara nese xogo nesta parte que lle toca. Estas mocións redactadas así para todos, pois
tamén quedan ben. Fannos perder un cachiño de tempo aquí, que en fin, que todos os males sexan eses,
pero que non levan a nada aquí, que aquí non estamos no Congreso nin no Parlamento de Galicia que é
onde se ten que discutir iso”. Isto díxoo vostede fai dous meses aquí. Entón, mire, a moción nosa sobre a
Lei de Saúde, aféctanos a todos, e a parte ía pedir o PAC de urxencia de Barbadás. Isto, en tal caso
21
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máis.
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aféctalle ao que comete o delito e aos familiares, pero en fin, e máis aos afectados. Pero bueno, eu
simplemente é para que lembren, para que lembren o que dixo vostede dunha moción que trouxemos nós,
pois mire, pódollo repetir eu aquí tamén que non o ía facer pero como me lembrou, como estaba tan
recente lembreime diso. Con relación a moción, pois bueno, xa que a traen aquí, as mocións pódese traer
o que se queira, ao concello, calquera moción como dixo dende Secretaría hai pouco, dicir que nós
estamos de acordo en que non se derrogue esa lei. Primeiramente porque non hai, o Tribunal de Dereitos
Humanos de Estrasburgo non está en contra dela. A maioría dos países do noso entorno xa a teñen no seu
Código Penal. E ademais eu, poñémonos na pel do recente último caso que houbo aquí en Galicia,
tristemente, e como dicía o pai desa rapaza, pois non quere que lle pase a outra persoa o que tiveron que
se, volven a cometer os delitos reiteradamente por moitos anos que estean en prisión. Pero vamos, isto
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non é unha cadea perpetua, que é revisable, e polo o tanto os tribunais, van ter a garantía os que están
encarcelados por esta causa, de que se pode revisar a súa causa e incluso reinsertarse na sociedade. Nada
máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Esta é unha moción, para min, teño dous puntos de vista completamente
diferentes, entre, chocan un co outro. Por unha parte, a Prisión Permanente Revisable é a máxima pena

privativa da liberdade que existe no código español, vale? Por aí, por un lado. Pero por outro lado, tamén
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pasar eles. Entón, está máis que demostrado que hai certos casos nos que as persoas non se reinsertan nin

convencida que estas persoas, que chegan a facer estas atrocidades, van a volver a facelo. Hai un caso en
España, só hai un caso que se lle deu esta condena, e foi no caso da radial. Non sei se sabedes, a loucura,
a desgraza que fixo ese señor cos seus fillos, coas súas dúas fillas, concretamente menores de idade.
Entón, penso que todo o mundo ten dereito a unha segunda oportunidade, pero cando hai casos tan, ata
me poño nerviosa pensando nisto, cando hai casos tan graves coma estes, eu penso que esas persoas onde
mellor poden estar é no cárcere, para evitar que o volvan a repetir por segunda ou terceira vez, estas
cousas. Porque é moi difícil, moi difícil para a miña cabeza, comprender como un ser humano pode
chegar a facer estas atrocidades. Contémplanse moitos casos para a prisión esta, permanente, casos de
xenocidio, o cal é normal. Non sei que dicirvos. Dicirvos que si a vou a apoiar, en contra ao que eu penso
moitas veces, que todo o mundo ten dereito a segundas oportunidades. Pero nestes casos non se lle poden
dar porque a miña cabeza por desgraza non dá para entender como un ser humano pode chegar a estes
extremos. Penso que aquí deberíamos estar un pouco unidos. Eu sei que as esquerdas, pois promulgan de
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me poño, que a desgraza que lle pasou, este caso en Galicia fai pouco, pódelle pasar a calquera. Estou

CONCELLO DE BARBADÁS
dicir que a reinsertarte, dar segundas oportunidades, que é inconstitucional. Penso que nestes casos
deberíamos estar por enriba de partidos político. Pensar como irmáns, como pais, como tíos, como
veciños, que esta xente, como mellor está é fóra da sociedade. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben. É Evidente que todos e todas nos atopamos cos
sentimentos enfrontados que expresa a señora Fina Varelas. Son sentimentos contraditorios. Por un lado,
que sofren os familiares e parentes destas persoas que poden estar afectadas por estes delitos, pero tamén
nos atopamos coa realidade da posibilidade de reinserción do que contempla a nosa lexislación. A política
ao fin e ao cabo, é a arte de aplicar o sentido común para resolver os problemas da cidadanía, e este é un
problema, importante, é certo, pero os políticos e as políticas non deben estar nunca condicionados polos
e algún outro partido da dereita, están a loitar por un espazo electoral que parece querer rexerse pola lei

ACTA DO PLENO

do Talión. Unha lei que desapareceu hai xa bastantes séculos, pensando así en ter rédito político. O PP ten
asumido a idea de proxectar unha imaxe de man dura para gañar eleccións e votos. Eu quero traer aquí

máis reflexións. Temos que pensar que as condenas non poden ser un xeito de resarcimento ou de
vinganza. Se fora así, a única condena coherente para estes delitos sería a pena de morte porque ao fin e
ao cabo a persoa afectada morreu. É así. E hai que recalcar tamén outra cuestión que aquí ninguén

valorou nin analizou. España ten unha das taxas de criminalidade máis baixas do mundo, tamén nos
delitos máis graves, polo que non se entende a necesidade de prisión permanente revisable nos casos
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instintos máis básicos do ser humano. E un deles é a vinganza. Que é un sentimento natural, é certo. O PP

que afirmaba que España é un país seguro. E se falamos de delitos especificamente dolosos e asasinatos
consumados que son susceptibles de prisión, da prisión permanente revisable, España é o país máis
seguro da nosa contorna. Para a dereita o Código Penal deixou de ser un instrumento de loita contra a
criminalidade para converterse nun instrumento de axitación e propaganda, e ocultar e tapar os problemas
reais do país, que vemos tódolos días. Manifestacións de pensionistas, manifestación na sanidade,
manifestación e folga na xustiza. E se alguén pensa, que o agravamento das penas pode evitar a comisión
dun delito grave está equivocado. E aquí traio tamén a colación exemplos que todos coñecemos. Estados
Unidos, hai penas gravísimas que incluso son a condena de morte, a pena de morte, sen embargo a
delincuencia, os asasinatos masivos existen e non minguan, medran. As políticas de seguridade teñen que
estar orientadas a defender os dereitos e liberdades da cidadanía e concienciar da gravidade do delito
mediante a prevención e a educación e aquí iso non se fai. A proba está en que o país, que dicía antes,
segue mantendo a pena de morte, ten taxas de delincuencia elevadísimas. Ese non é o camiño. E menos
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destes delitos. E traio aquí a colación un informe feito polo propio Ministerio do Interior do ano 2013,

CONCELLO DE BARBADÁS
aínda cando vivimos nun estado cun nivel de delincuencia baixo. Vou entrar un pouco na filosofía tamén
do dereito, aínda que non son letrado nin cousa que se lle pareza, pero gústame expresarme. O dereito
penal español impón o cumprimento efectivo de ata corenta anos de prisión para delitos moi graves.
Corenta anos! Corenta anos. Esta condena é máis grave que a duración da prisión permanente revisable
en países que o PP quere utilizar como referentes, por exemplo, Austria e Luxemburgo. Estamos falando
de que na nosa contorna si que existe a prisión permanente revisable pero resulta que ten outros
condicionantes e que ademais en España existe a condena de ata corenta anos para estes delitos. Hai que
sinalar, por exemplo, que o Consello da Avogacía Española considera inconstitucional, inconstitucional a
prisión permanente revisable. A lexislación española contempla como fundamental que as penas
condena que non cumpra con este requisito atentaría contra o artigo 15 da Constitución Española, xa que

ACTA DO PLENO

deixa fóra de xogo a reeducación e a reinserción. A Constitución vincula absolutamente ao lexislador,

impedíndolle radicalmente o establecemento de penas contrarias á reinserción social. E aquí, é a última

reflexión. Vivimos nun sistema democrático baseado no respecto das liberdades e dereitos individuais.
Ser antiterrorista ou estar en contra dos delitos violentos é fácil, pero non significa ser demócrata. Ser

demócrata é algo máis difícil, xa que implica recoñecer como persoas incluso a aquelas que causaron os
máis graves prexuízos á sociedade. En Alemaña, sen ir sen máis, existe a prisión permanente revisable,
pero o xuíz ten uns condicionantes para poder aplicala e para revisala. O xuíz debe valorar cada caso
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privativas de liberdade teñan que estar orientadas á reeducación e á reinserción social. Polo tanto, toda

súa reinserción na sociedade. Para ditar sentenza, ademais, o xuíz está acompañado e conta coa
colaboración de expertos que analizan e informan todas estas circunstancias. A lei alemá, por exemplo, dá
pe a unha posibilidade real de liberdade e reinserción, xa que establece a revisión periódica cada quince
anos. Cousa que na lexislación española non está contemplada un momento concreto de cumprimento da
condena. Estas especificidades non se contemplan no sistema español. O resultado deste sistema co
cumprimento medio, quédame, paseime do tempo. Prosigo despois. Señor Ramón Padrón, por favor.
Señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Somos críticos, o Partido Popular, co Partido Socialista que actúa ao
revés dos seus homólogos en Europa. Que saiba o señor Alcalde, vale?, e o Grupo Socialista, que os seus
homólogos europeos en contra dos seus votantes, xa que o 88% deles está a favor. E saqueino de internet,
eh! Fronte aos partidos que falan de cadea perpetua encuberta, o Grupo do Partido Popular de Barbadás,
defende na súa moción que a figura da prisión permanente revisable, garante un horizonte de liberdade
24

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

Cod. Validación: ADHLNWYXSFGF5T9WY3KWNMQAD | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 24 a 79

concreto. Analizar a causa do delito e as consecuencias que pode carrexar a pena imposta no que atinxe á

CONCELLO DE BARBADÁS
para o condenado, mediante a revisión xudicial periódica da súa situación, sen renunciar en ningún caso á
reinserción do penado. Que quede claro. Queremos resaltar que a garantía que integra esta figura penal,
ofrece a posibilidade de revisar unha condena de duración indeterminada con vistas á súa conmutación,
liberdade condicional ou terminación. Iso é o fundamental. É que traemos esta moción e despois,
desculpade polo que contei pero creo que todos debemos de previr, e os que vivimos aquí, os que somos
políticos, ter un coidade máximo con todos os nosos pequenos, porque nunca sabemos onde pode estar, e
é que vaian en grupos, que non anden sós, e previr. Nada máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Chelo. Señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver, unha vez que ven aquí é facer política. Volvo repetir que eu
que non quería que lle volvera a pasar iso a ninguén máis, está todo dito. Ou sexa, que unha persoa saia

ACTA DO PLENO

de prisión e volva cometer o mesmo delito, ao que lle toque, non pode ser. Agora, con respecto ao que

dicía o señor Alcalde, isto non é vinganza. Isto non é unha cadea perpetua. Tampouco pode vostede
comparalo con Estados Unidos, cando en Estados Unidos se lle venden armas a calquera. Aquí neste país
non. Entón, poñer, comparar, de que alí porque haxa cadea perpetua segue habendo, hai máis taxa de

criminalidade que aquí, oia, tamén podemos dicir que aquí para comprar unha arma é imposible,
practicamente, salvo unha persoa que sexa un cazador ou algo. En Estados Unidos, pode comprar unha

arma calquera. Armas automáticas e vamos. Calquera tipo de arma na casa, tranquilamente. Entón, iso
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tamén son pai, teño nenos pequenos, volvo a repetir que as palabras do pai de Diana Quer, cando dixo

nin nada diso. Xa digo, está aprobada en moitos países do noso entorno, Dinamarca, Bélxica, Francia, ou
sexa que son países que están máis avanzados ca nós e téñena. Que despois xa hai diversas, como se
aplique, ben, pero aquí tamén está previsto o tema da revisión. Para iso se chama así. Si, despois na lei,
hai cousas que ao mellor, di asasinatos especialmente graves e despois di, terrorismo, homicidio do xefe
do estado ou do seu herdeiro, ao dicir asasinatos graves, suponse que serán todos, non sei porque fai unha
diferenza co xefe do estado e cos herdeiros, pero xa son outras…pero no meollo da cuestión estamos de
acordo porque está claro que é necesaria. Ademais o Tribunal, xa digo, o Tribunal de Estrasburgo, e o
Tribunal Europeo de Dereitos Humanos considera que se trata dunha pena axustada ao Convenio
Europeo de Protección de Dereitos Humanos e de Liberdades Fundamentais. Está noutros países de
Europa. A Corte Penal Internacional recolle dita pena. E se isto é verdade o que pon aquí, claro. E tamén,
como unha pequena crítica. Estamos no ano 2018. Eu dende que teño uso de razón, xa pensaba que isto
tiña que estar aplicado no Código Penal. Que pasa? Que neste país como gobernaba o PP, ou o PSOE,
25
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tamén terá algo que ver co índice de criminalidade, digo eu. Non só porque. E aquí non é a Lei do Talión

CONCELLO DE BARBADÁS
con apoio dos nacionalistas, pois non se, ninguén tiña o que é, perdón, ninguén levaba iso ao Congreso
dos Deputados para aprobalo. Así de claro. Falemos claro. Entón isto xa tiña que estar aprobado fai trinta
anos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Padrón.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero...
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas, está na súa quenda de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Volvo dicir o de antes. A posición entre cortada. Eu non creo que as
cousas sexan “ojo por ojo, diente por diente”. Non penso que sexa así. Penso que hai casos
suficientemente graves para ter esta xente así. Porque o que non, o que vos dixen antes, o que non pode
Quer. Non pode, a estas persoas meterse no cárcere e ao cabo de nove anos estar fóra. É inxusto. Eu non

ACTA DO PLENO

son vingativa, para nada. Creo que todo o mundo ten dereito a unha oportunidade. Pero, como lle vas dar
unha oportunidade a semellantes persoas que destrúen as vidas, porque non só da persoa que matan,

senón dos pais, da súa familia. Matan á sociedade porque os pais vivimos con medo. Compadézome da
compañeira porque o caso que lle pasou non foi nada, grazas a Deus, pero eu póñome na pel dela o

volveríame tola só de pensar que á miña filla lle puidera pasar algo. Entón, non podemos ser indiferentes.

Eu son unha persoa que creo na Constitución, penso que hai que adaptala un pouco mellor porque xa está
un pouco obsoleta. Son unha persoa que creo nas segundas oportunidades, pero depende que casos. As
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ser, casos como o de Ruth e José, que o pai os queimou. Casos como o da radial. Casos como o de Diana

mata, que oportunidade lle vamos a dar?. Non ten nome, non, como nai, como veciña, non podo entender
iso, nestes casos. Penso que isto tense que contemplar para casos extremos, obviamente. Casos onde hai
menores. Casos onde hai xenocidio. Casos onde hai secuestros e violacións. Casos graves! E nestes
casos, contradicíndome a min mesta, estou de acordo con isto. Por iso teño unha loita. Por iso estes día
penseino moito, e simplemente me deron un consello, vota coa túa conciencia. E teño que votar a favor
disto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Como dixen antes, nesa dicotomía, nesa loita de
sentimentos estamos todos e todas aquí. Eu solidarízome tamén co que dixo a señora Chelo Vispo. Pero é
certo que a Prisión Permanente Revisable, que se chama así en diversos países, os requisitos que cumpre
neses países do noso contorno, non se cumpren no noso país. Non se cumpren no noso país. O delito ten
que estar, como dicía antes, definía o señor Ramón antes unha cuestión, asasinatos graves. Que son
asasinatos graves? Está indefinido. O delito ten que estar definido na lexislación e ademais ten que
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segundas oportunidades depende en que casos. A unha persoa que droga ás súas fillas e cunha radial as

CONCELLO DE BARBADÁS
contemplar a lexislación, unha condena definida par un delito concreto. Asasinatos graves. A criterio de
quen queda? Claro que o xuíz evidentemente, do xuíz. Pero nos países nos que existe unha, e déixeme
intervir, que eu non interrompín a ninguén tampouco, pero nos países do noso contorno que está en vigor
este tipo de lexislación, hai unha definición moito máis clara, moito máis contundente, e dende logo que
hai un criterio moito máis claro á hora de realizar esa revisión da prisión permanente revisable. Aquí non
hai un criterio de cómo ocorre en Francia, de aos quince anos, non existe ese criterio. Queda ao albor
dunhas persoas que poden considerar ou non considerar que sexa revisable. En Francia, quince anos, hai
quince anos, nese momento procédese á revisión da condena. Isto é o que non se contempla no sistema
español. E o resultado dese sistema é que o cumprimento medio dos delitos máis graves, máis graves, por
escoitaran. Gustaríame que me escoitaran. Aparte de ser moderador, tamén son neste caso expositor, por

ACTA DO PLENO

dicilo así. Digo, que, en Alemaña, o resultado da existencia da prisión permanente revisable, dá como
conclusión de que os delitos máis graves levan unha condena de vinte anos de promedio. En España

temos outra figura fóra da prisión permanente revisable, que implica unha condena efectiva de corenta
anos. polo tanto, esa é a condición ou a causa pola que non se comprende a aplicación desta lei. Entón, eu

subscribo, ou nós subscribimos todos perfectamente, que o punto fundamental está na prevención. Pero é
que en España ata o momento tampouco vimos en ningunha ocasión que houbera prevención do delito
mediante a educación e a socialización. E a socialización. Creo que estamos sempre por detrás. Niso si
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exemplo en Alemaña, aplicando a prisión permanente revisable é de vinte anos. Gustaríame que me

aspecto, si que no da prevención, si que se traballa doutro xeito, que non se fai neste país. Nada máis. Eu
subscribo todo o que din vostedes en canto aos sentimentos podo compartilo. Creo que o compartimos
todos. Creo que hai que actuar en contra destas situacións, pero tamén temos que respectar os dereitos de
todos, de todos. E os delincuentes, aínda os máis graves, tamén teñen a posibilidade de reinserción e de
revisión das condenas. Haberá casos nos que, haberá casos que certos condicionantes serán revisables e
outros non. E non teño moito máis que dicir sobre isto. Chelo, correspóndelle a vostede un minuto máis.
A Sra. Vispo toma a palabra: Ante todo non me gusta falar dos meus temas persoais nunca, pero creo
que isto viña a colación e un pouco o saquei para que esa prevención exista. Como políticos e como
Grupo de Goberno que están vostedes, si se pode facer prevención dende as escolas. Informar aos nenos
que non anden sós. Estou falando do Concello de Barbadás, agora mesmo, vale?, non a nivel, a nivel
xeral. Si que se pode facer esa prevención. Ata que lle pasa a un, non, a veces os deixamos con moita
liberdade e a veces non se pode, porque entendemos, pois van a buscar golosinas, pero en eses vinte
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que concordo co señor Ramón, en que hai que poñerse á altura de países do noso entorno. E neste

CONCELLO DE BARBADÁS
metros pode pasar de todo. É a prevención. E o que si, señor Alcalde, mire, voulle poñer un exemplo moi
claro, o violador do estilete, vale? A ver, esa persoa, poño esa porque pode pasar a moitos outros. Para iso
hai
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, prosiga.
A Sra. Vispo toma a palabra: Para iso hai unha revisión de condena. Se o condenado se ve que
realmente se pode reinsertar, se vai reinsertar. Agora, hai xente de aquí, non lle está nada ben. Vale? De
aquí non lle está nada ben. E en este caso, esta persoa crían que estaba reinsertada. Saíu e volveuno facer.
Pois con isto é a prevención de que isto non lle volva a ocorrer, porque lle pode pasar a calquera dos que
estamos aquí, vale? Non pasou nada, e que quede, grazas por escoitarme e por favor si que quero insistir
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aparte diso, fago unha consideración, isto está sendo gravado. Parouse?
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Parouse? Non, non, gravado aí. Digo, nunha cámara. Por iso. Entón, fago esa apreciación.

Simplemente, agora interveño. Última intervención como Alcalde. Dicir que eu insisto na existencia
deses sentimentos encontrados por parte de todos nós. Uns valoramos a cuestión da liberdade e do

respecto aos dereitos individuais de cada quen. Valorando, evidentemente tamén a situación persoal das
familias que quedan afectados en grado sumo. E dicir que en España existe a condena ata corenta anos de
prisión efectiva. Si, si, pero é de prisión efectiva para certos delitos. Para certos delitos que a Prisión

Permanente Revisable, non, ao mellor non chega a ese nivel. Pero son posturas políticas sempre
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en que quede aquí. Que non se comente fóra desta sala porque é un menor e non pasou nada, e punto.

evidentemente, tamén respectando e valorando os sentimentos que teñen as familias dos e das afectadas,
que maioritariamente ademais son mulleres. É algo que deberíamos valorar moito. Basicamente, son
mulleres as persoas que están afectadas por este tipo de delincuencia e de delitos. Polo tanto, expresar a
solidariedade cara todos os familiares e as familiares das persoas afectadas. Evidentemente, que o que
temos que facer todos é unha labor de prevención e de sensibilización dende o máis profundo da
sociedade e da educación, para que isto non volva ocorrer. Ou, polo menos se minimice. A verdade, que
un se pon un pouco, …así. Votos a favor da moción do Partido Popular.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, Democracia Ourensana e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? En contra? Moitas grazas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto da orde do día é a moción do
A Sra. Secretaria toma a palabra: Queda aprobada polo tanto.
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encontradas, neste caso , por criterios dispares en canto á valoración dunha cuestión ou doutra. Pero

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra: Son seis contra oito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: No, falta Sarín. Ai, non, seis, sete,
O Sr. Padrón toma a palabra: Non sabedes contar.
O Sr. Alcalde toma a palabra Seis, sete, oito.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Seis, sete, oito,
O Sr. Alcalde toma a palabra Si, pero a nós fáltanos Sarín. Falta Sarín
A Sra. Secretaria toma a palabra: Cinco, seis sete.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Son sete. Falta Sarín. Si, oito – sete. Si, está aprobada. Está aprobada.
Falta Sarín. Non, a moción evidentemente quedou aprobada. Ben.

ACTA DO PLENO

“Moción do Partido Popular de Barbadás en apoio e defensa da prisión permanente revisable: 1-

Apoio á figura da prisión permanente revisable incorporada ó ordenamento xurídico español pola
Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de

novembro, do Código penal. 2- Instar ós diferentes Grupos Parlamentarios con representación no

Congreso dos Deputados a que reconsideren a súa postura sobre a derrogación da prisión
permanente revisable. 3- Dar traslado destes acordos ó Ministro de Xustiza, ós Grupos Políticos do
Congreso, Senado, Parlamento de Galicia e Xunga de Goberno da FEMP.”

7. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS EN RELACIÓN AO 8 DE MARZO
“DÍA INTERNACIONAL DA MULLER”
O sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás en relación ao 8 de marzo Día
Internacional da Muller. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Quen?
O sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes señor Alcalde, membros da corporación e cidadáns do
público. Moitas grazas pola asistencia. A moción que traemos hoxe aquí, é unha moción que ven a
defender a, é unha moción do noso partido, en relación co 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Un
dos pilares fundamentais na construción das políticas de igualdade é a necesidade de garantir o acceso, a
permanencia e a promoción no emprego. Iso ten que facerse nas mesmas condicións de oportunidades.
Así mesmo, débese garantir a elección libre de proxecto de familia e a compatibilidade deste co
desenvolvemento profesional. A conciliación foi entendida como un ámbito a resolver polas mulleres. E
aínda moitas na actualidade, víronse na tesitura de escoller entre a súa vida profesional e a familiar. Hoxe
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Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG o seguinte acordo:
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PP, Democracia

CONCELLO DE BARBADÁS
en día a conciliación e a xestión de traballos e de tempos é un problema que debe ser resolto tanto polos
homes como polas mulleres. Tamén debe ser facilitado e impulsado polas distintas administracións. Por
elo, a Xunta de Galicia, ven de convocar unha liña de axudas para as entidades locais cuxo obxectivo
enmárcase no compromiso formal e prioritario da Unión Europea. Estas axudas facilitarán a implantación
de programas e medidas de igualdade no ámbito local. Estes programas, como poderían ser o de fomento
da conciliación e os bancos de tempo, entre outros, teñen como obxectivo facilitar e fomentar a
corresponsabilidade entre mulleres e homes a través da conciliación dos seus tempos, persoais, laborais e
familiares. Ademais, facilítanselles ás persoas un sistema articulado de intercambio destinado a
subministrar servizos e coñecementos, entre mulleres e homes dun contorno dado cuxa medida é a hora
contribúen a avanzar neste eido, é necesario se afondando e mellorando na planificación das políticas de

ACTA DO PLENO

igualdade. O asociacionismo feminino e as administracións deben ir da man no traballo a prol da

igualdade. Para iso, compre establecer medidas que aseguren a súa pervivencia e sustentabilidade

económica e xeracional. Neste senso, é necesario tamén destacar o papel de cohexión e sonoridade destas
asociacións. Estas constrúen e tecen auténticas redes de colaboración que reforzan e dan continuidade ao
traballo colectivo pola igualdade. Por todo elo, o Grupo Municipal do Partido Popular de Barbadás,

presenta os seguintes acordos: Primeiro, instar ao Concello de Barbadás a afondar na transformación dos
valores que reproducen a desigualdade de xénero, a través de campañas e accións de sensibilización e
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de tempo. Mailo que se teñen dado pasos por parte de todos os axentes implicados que sen dúbida

en valor e dar visibilidade á contribución feminina neste concello, a través da posta en marcha dun
programa anual de recoñecemento ao labor, traballo e talento das mulleres que contribuíron ao
desenvolvemento cultural, económico e social de Barbadás. Promover unha comunicación libre de
mensaxes e imaxes que reproduzan estereotipos de xénero e potenciar a transmisión de contidos que
fomente a corresponsabilidade coa implicación dos diferentes axentes. Consolidar un sistema de apoios á
conciliación dirixidos á atención á infancia, o coidado das persoas maiores, persoas con discapacidade ou
situación de dependencia en colaboración coa Xunta de Galicia. E segundo, do mesmo xeito instar ao
concello de Barbadás a dirixirse á xunta de Galicia solicitando, continuar e mellorar as liñas de axuda das
entidades locais en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias co obxectivo de
mellorar os recursos á disposición da cidadanía a prol da igualdade de xénero. Seguir na procura do
fortalecemento do tecido asociativo feminino en xeral e moi particularmente no ámbito rural do noso
municipio, a través de liñas de axudas e programas. Realizar campañas de divulgación sobre a
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formación para o conxunto da cidadanía, sobre as vantaxes sociais da conciliación corresponsable. Poñer

CONCELLO DE BARBADÁS
contribución das mulleres galegas nos ámbitos da cultura, a ciencia, o deporte, así coma noutras
especialidades, como referentes necesarios para a sociedade en xeral e a mocidade en particular. Moitas
grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Dende o noso grupo queremos deixar claro que apoiamos tanto
esta moción coma a que nos presenta despois o grupo do BNG. Dicir que, isto debería de ser unha
proposta unánime de todos os grupos políticos porque pensamos que todos os grupos que estamos aquí, e
non hai ningún grupo anticonstitucional nin nada diso, neste pleno, que estamos a favor da mobilización
das mulleres o día 8 de marzo. E nós apoiamos a mobilización, a folga, porque entendemos, pero nós
O Sr. Alcalde toma a palabra: A súa intervención é libre. Evidentemente pode expresarse como queira.

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra: Nós apoiamos calquera tipo de mobilización e folga que loite polos

dereitos lexítimos das persoas que o, que loitan por eles. E iso, aquí, abránguenos a todos, homes e

mulleres. Porque as folgas e mobilizacións son necesarias, son necesarias para visibilizar o problema e as

persoas que quedan na casa vexan que hai un movemento que non ten marcha atrás, e que é o cambio da
sociedade como entendemos ou como se entendeu ata o de agora. Polo tanto, estamos totalmente a favor,
xa digo, das dúas mocións, e da folga. Os do Partido Popular non poñen nada de folga, e o grupo do

BNG, fala da folga. Ben. Xa digo, que isto debería ser unha proposta unánime por parte de todos os
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apoiamos as dúas cousas.

igualdade de dereitos entre homes e mulleres, o máis fundamental é a educación nas familias e nos
colexios dos máis pequenos, que vaian encamiñadas a outro tipo de sociedade, non a que houbo ata o de
agora. E logo que, tamén se necesitan moitos máis referentes femininos dos que existen actualmente, que
non hai moitos. Pero tamén pensamos que hai que, estas cousas tamén se cambian no ámbito de cada un.
Fálase moito, escríbense moitos discursos e moitos plans e moitas cousas, pero estas cousas realmente
vanse cambiando no ámbito privado, porque penso que todos coñecemos, ou hai exemplos de xefas,
xefas, e non estou falando de negocios, de xefas de negocios de sesenta anos, nin de, corenta anos, que o
xoves non van deixar ir ás súas empregadas á folga. Dixeron que non foran. Eu teño exemplo, entenden?
Estou poñendo un exemplo para ver que moitas veces hai moita mobilización e dise moito de cara ao
público pero despois na vida real as cousas camiñan para outro lado, por iso o primordial é a educación
para que iso se vaia erradicando da vida real e da vida práctica. Tamén hai xente que se manifesta,
militantes de esquerda, e que defenden a capa e espada o feminismo e teñen na súa casa traballando unha
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grupos, sen meter a liorta política nisto. Entendemos que o principal, para cambiar dunha vez por todas a

CONCELLO DE BARBADÁS
empregada sen seguro e que non a van deixar ir á folga, tampouco. Eu coñezo un caso. Eu quero poñer
isto sobre a mesa, quero poñer isto sobre á mesa porque é importante que se vaia cambiando a conciencia
da xente e para iso as mobilizacións son necesarias. As folgas son necesarias pero claro, vai custar, vai
custar, pero hai que loitar por iso e xa digo, sobre todo nas familias, os pais cos nenos e nos colexios é
onde se cambia todo isto. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Que dicir aquí? Fai pouco, aquí nun pleno, falei un pouco destes temas.
Na miña cabeza, a veces fago reflexións e digo que non entendo o que pasa. Non entendo o que pasa
porque a miña realidade dende pequena é outra. Aquí en España hai unha brecha salarial enorme entre os
tido xente de ambos sexos con igualdade de condicións. Non o plantexaría doutra forma. Vamos a ver.

ACTA DO PLENO

Isto como dixen aquí nun pleno, parte moito do tema das casas. Moito a educación que nós lle deamos a
os nosos fillos porque eles son o futuro e o presente de Barbadás, ou falemos de España. Despois xa hai

un tema que é o presidente do goberno, fai pouco, nunha entrevista, deixounos quedar un pouquiño mal.
Fixéronlle unha pregunta pola brecha salarial, entre os homes e as mulleres e el, non nos metamos agora

niso. Entón, penso que si, o estado tense que meter niso. En Islandia, Alemaña, Reino Unido, aprobaron

medidas lexislativas para a igualdade dos salarios e oportunidades entre ambos sexos. Entón penso que o
estado aquí pode facer moito e non ter un presidente que non sabe contestar ou casa pelotas fóra. Aquí
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homes e as mulleres, entorno a un 35%. Eu non o concibo. Non o concibo porque eu teño negocio e teño

moción fálase de varias cousas e eu o que lle quero preguntar, non o entendo, non son moi lista entón non
o dou entendido, nun dos puntos pon, poñer en valor e dar visibilidade á contribución feminina neste
concello, a través da posta en marcha dun programa anual de recoñecemento ao labor, traballo e talento
das mulleres que contribuíron ao desenvolvemento cultural, económico e social de Barbadás. A miña
pregunta é, como ides facer isto?. Como, porque aquí son palabras pero como se vai realizar? Que é o que
tedes pensado neste punto? Porque escribir escríbese moi ben. Pódense poñer moitas cousas pero a
realidade é como ides a plasmar isto. Entón, eu para votar unha moción que no papel é moi bonita, pero
quero que ma expliquedes a realidade. Sobre todo vendo do partido que ven. Vamos a ver, a min unha
compañeira vosa díxome, unha cousa sodes vós e outra pois é o presidente do goberno, ou…pero
chócame un pouco porque as ideas dun partido político teñen que ser, van afíns uns con outros, e aquí
vexo que a vós vos preocupa e o que é o presidente nestes momentos, bota balóns fóra. Entón,
explicádema polo miúdo. Explicádeme realmente que queredes facer. Que queredes facer, si queredes que
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nesta moción, non se fala da folga, entón falarei na seguinte que é onde teño que falala. Aquí nesta

CONCELLO DE BARBADÁS
nós aprobemos isto ou polo menos Democracia Ourensana vos vote a favor. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Ánxela.
A Sra. González toma a palabra: Boas tardes a todas e a todos, e a o público que nos acompaña hoxe.
En primeiro lugar, dicir que a moción que presenta o Partido Popular é diferente á moción que presenta o
Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto eu vou falar en primeiro lugar da moción do Partido Popular. E
quero dicir que, os meus parabéns ao Partido Popular, e sobre todo aos organizadores e aos poñentes que
do curso de igualdade ao que foron porque a evolución dende hai tres anos é realmente espectacular.
Pasaron de que durante o goberno, as súas políticas de igualdade se limitaran a “customizar a túa roupa”,
ou a “maquíllate para o tempo de Nadal”, a presentarnos un programa de igualdade do Partido Popular
no seu programa na área de formación baixo o epígrafe “Familia, muller e infancia”, propio máis da

ACTA DO PLENO

sección feminina que doutra cousa, no que propoñían como medida estrela a conciliación e, como medida
estrela a conciliación e recoñecer a existencia, pasaron de propoñer como medida estrela, a conciliación, a
recoñecer a existencia de estereotipos de xénero e á necesidade de transformación dos valores que

reproducen as desigualdades. Pasaron de cuestionar a existencia da Concellería de Igualdade, da técnica
de igualdade, tratando de substituír á técnica de igualdade por unha educadora familiar para solucionar

conflitos nas familias, a presentar mocións polo 8 de marzo. Os meus parabéns. Parabenízoos

fundamentalmente porque tiveron unha gran evolución, no Partido Popular, supoño que no Partido
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para as próximas eleccións municipais. Pasaron de que no ano 2015, igualdade se limitase a un apartado

fin, un programa de igualdade de verdade. Porque parece que vai ser este o programa de igualdade que
leven ás eleccións municipais. Ben. Esta moción, ten esencialmente dous puntos, un primeiro punto que
está referido ás políticas municipais, que agás no punto segundo, no parágrafo segundo é “poñer en valor
e dar visibilidade á contribución feminina deste concello”, agás nese punto, xa dende a Área de Igualdade
se están tomando medidas, non só con campañas de sensibilización senón tamén con programas, con
charlas, con xuntanzas, nos centros educativos. De todas formas, non está demais, deixalo como un
acordo. Non está demais deixalo como un acordo plenario para que nos vinculo a todas e a todos os
grupos políticos, sexa cal sexa o que goberne con posterioridade, para non voltar a reproducir eses
estereotipos polos que agora se rasgan as vestiduras como a da maquillaxe ou a da customización de
roupa feito dende a Área de Familia, Muller e Xuventude, como xa nomeei. Máis chamativo é que non se
faga mención nos acordos á corresponsabilidade e en cambio si, de novo, á conciliación vinculada como
sempre ás mulleres, porque a conciliación, desgraciadamente está vinculada ás mulleres. Prevalece no
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Popular de Baltar, porque parece ser que neste tema hai diversos Partidos Populares, para presentar, por

CONCELLO DE BARBADÁS
tras fondo da moción que os coidados nos pertencen, nos pertencen ás mulleres. Medidas a un segundo
punto sería o de medidas referidas a dirixirse á Xunta de Galicia, a pesar de que vostedes o redactan de
tal forma que pretendendo un pouco disimulalo, no fondo é unha emenda ás políticas de igualdade que
está facendo o Partido Popular dende a Xunta de Galicia. É certo que moitas das liñas que había de
colaboración das entidades locais en materia de igualdade, non é que haxa que melloralas, é que hai que
restauralas, porque o señor Feijóo eliminounas. Liñas como por exemplo, a Lei de Dependencia, que
caeu, e que implica, ou sexa, deriva de feito a un coidado por parte das mulleres a esas persoas
dependentes, ou á supresión do 065. Ou, á desaparición de estratexias de calidade nas escolas infantís,
nas galescolas naquel momento. Ou á desaparición dos tempos de mulleres. Ou ao programa Rodela de
de sensibilización desapareceron dende a Xunta de Galicia e facémolas os concellos con recursos

ACTA DO PLENO

propios. A súa liña de conciliación é case a única que manteñen xunto coa de axudas as vítimas de

violencia de xénero, pero tamén só faltaría. Se ben non inciden na corresponsabilidade en medidas
estratéxicas para que isto se poida dar e para que os homes se impliquen, efectivamente, dunha vez por

todas, na corresponsabilidade e non na conciliación. Finalmente, felicítoos polos dous últimos epígrafes
da súa moción. Nos dous casos, poñen en valor, medidas iniciadas polo Bloque Nacionalista Galego na

Xunta de Galicia e que eu copiei en Barbadás. Unha delas, era Tempo de Mulleres que xa mencionei, que
fomentaba de feito o asociacionismo e a sonoridade, con erre, entre as mulleres, fundamentalmente do
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acompañamento. Ou ao salario da liberdade, que se endureceu. Etc, etc, etc. Todas as medidas nas liñas

cando estaba Carme Adán, concretamente como Secretaria Xeral de Igualdade, foi, “Mulleres na
ciencia”, e que Feijóo condenou ao obstracismo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
A Sra. González toma a palabra: Por suposto imos aprobar a moción. Por supostísimo. Porque encaixa
co que estamos desenvolvendo aquí en Barbadás, pero sobre todo porque queremos que calquera
goberno, repito, do futuro sexa quen sexa saiban que existen liñas estratéxicas consensuadas nas políticas
de igualdade de Barbadás e que nunca máis
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate
A Sra. González toma a palabra: As mulleres serán utilizadas como obxecto promovendo a nosa
aceptación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.
O Sr. González toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Contestar un pouquiño a dona Fina. Home non
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rural, e o acompañamento. E outro programa que puxo o Bloque Nacionalista Galego tamén en valor,

CONCELLO DE BARBADÁS
procede nesta moción deseñar e desenvolver como faríamos.... mulleres deste concello que queremos
mostrar, tanto historicamente, como culturalmente como artisticamente. Eu penso que non procede nesta
moción. Pero desenvolverémolo de todas maneiras se ten moita curiosidade, cando nós entremos a
gobernar pois ... temos un programa moi claro nese sentido. O que pedimos aquí é que ... gobernar coa
nosa colaboración e axuda como non podía ser menos. De todas maneiras, ollo, porque me da a sensación
de que está buscando vostede escusas para votar a favor do goberno municipal como está facendo
ultimamente. Non sei se vostede valorará... pois a historia que segue politicamente neste concello porque
variou bastante dun tempo a esta parte. En cando a dona Ánxela, pois home, case lle vou a ... coma
sempre, determinadas afirmacións son gratuítas e entonces pois, en fin, vámolas a deixar para mais
anos, xa hai tres anos, estaban estas medidas, estas medidas estaban, penso que vostede non nos votou... .

ACTA DO PLENO

entón pois é desculpable e desculpámola. Pero se quere temos aquí un manual, podémosllo pasar para
que repase. Xa non hai que darnos leccións aquí de feminismo e de galeguidade, as xustas. Vindo do
BNG, as xustas. Xa lle dixen ao señor Fírvida no seu día, a primeira vez que falamos, que leccións de

ética, leccións de ese tipo a nós, poucas, por desgraza. Cales son as medidas reais efectivas que fixeron

vostedes aquí? Pois podíamos falar largo e tendido. Dende logo para min, malgastar, .... por non ter os
vinte e pico preitos que ten este concello postos por traballadores, moitos deles mulleres, eh?. Por

respecto ... non entrar. Vámolo deixar para o seguinte ... que seguro que ... non lle vou contestar ...
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adiante que na moción seguinte debateremos. Si é verdade que no programa que nós levamos hai tres

pouco e facer moito. Que o orden de axudas, nesta última orde por poñer só un exemplo, do ano 2018, se
non lembro mal, do 1 de febreiro de 2018, hai dous tipos de axudas, son as últimas, nas cales unhas
diríxense a mulleres vítimas da violencia de xénero, ... , póñense da orde de 400 millóns de euros, que
nun contesto de saída da crise que aínda estamos, parécenos bastante axeitado. E eses son ordes, ou son
labores e non só razóns e demagoxias. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Señora Fina Varelas, está na súa
quenca de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, dicirlle ao señor Manuel que o meu voto ía ser a favor,
simplemente, que ía ser a favor, non me escoita, pero dá igual.
O Sr. González toma a palabra: Si, si
A Sra. Varelas toma a palabra: Ía ser a favor, simplemente, tiña curiosidade por saber este punto. Vexo
que non lle interesou moito contestarme. Vostede ou ten pouca memoria ou non se enterou o que votei na
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nomear e falar de cara á galería sempre foi típico do BNG. En cambio o Partido Popular o que fai é falei
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moción anterior. Penso que, precisamente, non votei igual que o goberno. Entón, a que veñen esas
insinuacións? Sexamos un pouco máis elegantes. Votemos punto por punto e deixémonos de tanto
bla,bla,bla. Vaime quedar o de blablabla, aquí neste concello. Claro que estou de acordo con axudar ás
mulleres. Non axudalas. A que esperten. E nós somos unhas persoas fortes e témolo que demostrar. E
estou a favor delas, porque son unha muller. E porque penso que dende a casa, dende a educación aos
nosos fillos faise moito. Eu sempre o repito, a xente di que si, que si, pero cónstame que moita xente non
sabe educar aos seus fillos na igualdade. Iso é onde hai que traballar. Nos berces. Dende neniños. É onde
temos que traballar un a un. Senón temos fillos, cos sobriños. Senón, cos primos. Ese é onde temos que
cambialo. Non tanto en papeis senón na realidade. E a realidade cámbiase dende ben pequenos, porque eu
que vou educar á miña filla. Tede por seguro que ela, no futuro, non vai ser nin máis nin menos ca un
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home. Porque voulle explicar o que significa ser persoa. Nada máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra: Non teño moito máis que dicir. Unicamente, dicir, que o Partido
Popular, destrozou o que foi o sistema galego de igualdade, pois eliminando unha serie de puntos

estratéxicos importantísimos para as mulleres, como podía ser, insisto, por exemplo, a Lei de
Dependencia. Os dependentes recaen fundamentalmente nas mulleres, vale? que non tiñan recoñecido

ningún tipo de valoración e que unha vez que chegou á esquerda, non?, ao poder, pois se levou a cabo.
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xa non son unha persoa nova, xa teño os meus case cincuenta anos, e a min educáronme do mesmo xeito

contribuía á súa mobilidade persoal. Tiña cen furgonetas, mais de sete mil usuarios, e se suprimiu.
Desapareceron “Tempos de Mulleres”, un programa da Xunta de Galicia, na que se ofrecía un programa
dirixido a mulleres, fundamentalmente do rural, de formación, entraba na formación de temas de
igualdade, de violencia de xénero. E non desenvolveu a Lei de Prevención e tratamento da violencia de
xénero, que perseguía a existencia dun rexistro de casos, por exemplo, en ... desapareceu o programa
“Rodela” que era un programa pioneiro, en Galicia, de acompañamento ás vítimas de violencia de
xénero. Non tivo continuidade dende que chegou Feijóo á Xunta de Galicia. Un programa no que estaban
involucradas asociacións de mulleres. O Salario da liberdade. Endurecéronse ás condicións para acceder
ao salario da liberdade. Iso por non falar das campañas antiaborto. Da titularidade compartida. Da
eliminación do programa “Entendo”, da eliminación do prescolar na casa. Por exemplo, que tamén ao
final, todo isto recae sobre a muller. E moitísimas políticas estratéxicas máis, porque como vostedes ben
saben, o tema de igualdade é un tema transversal, vale? Moitísimas grazas.
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Suprimiu o 065, que era un transporte para persoas dependentes, para trasladar aos dependentes, que

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede un último minuto, señor Manuel.
O Sr. González toma a palabra: Moitas grazas señor Alcalde. Vai sobrar. Era visto que ao final tiña eu
razón. Esta buscando dona Fina, dona Fina estaba buscando razóns para votar cando ao goberno
municipal. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. O traballo, o esforzo de empoderar á muller, ten que ser un esforzo
de todos os grupos políticos. Empezo de novo. O traballo e o esforzo de empoderar á muller, ten que ser
un traballo de todos os grupos políticos. Esta moción dende logo, transmite unha sensibilidade polo
Partido Popular, para facer un esforzo de achegamento ao que é, a sociedade reivindica en relación á
muller. Porque a fin e ao cabo as mulleres son o cincuenta por cento desta sociedade, ou incluso un pouco
Ánxela, benvidos a este esforzo. Non só dos partidos políticos, ten que ser este esforzo como dicía ben

ACTA DO PLENO

Fina e Ramón, e creo que todos nós podemos subscribir. É un esforzo da sociedade en si. Pero é algo que
non ven só dos partidos políticos. Os partidos políticos ao fin e ao cabo estamos empuxados pola

sociedade que finalmente tomou a decisión de que a muller participe na vida pública, se comprometa coa
realidade, e os partidos políticos temos que ser representantes desa sensibilidade. Somos os que máis
temos que apostar por esa labor. Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
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máis, pero un cincuenta por cento que sempre se pisoteou e se intentou acobardar. Polo tanto, o que dicía

“Moción do Partido Popular de Barbadás en relación ó 8 de marzo, día internacional da muller: 1Instar ó Concello de Barbadás a: Afondar na transformación dos valores que reproducen a
desigualdade de xénero a través de campañas e accións de sensibilización e información ó conxunto
da cidadanía sobre as vantaxes sociais da conciliación correspondente. Poñer en valor e dar
visiblidade á contribución feminina neste concello, a través da posta en marcha dun programa
anula de recoñecemento ó labor, traballo e talento das mulleres que contribuíron ó
desenvolvemento cultural, económico e social de Barbadás. Promover unha comunicación libre de
mensaxes e imaxes que reproduzan estereotipos de xénero e potenciar a transmisión de contidos
que fomente a corresponsabilidade, coa implicación dos diferentes axentes. Consolidar un sistema
de apoios á conciliación dirixidos á atención á infancia, ó coidado de persoas maiores, persoas con
discapacidade ou en situación de dependencia, en colaboración coa Xunta de Galicia. 2- Do mesmo
xeito, instar ó Concello de Barbadás a dirixirse á Xunta de Galicia e instala a: Continuar e
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:

CONCELLO DE BARBADÁS
mellorar as liñas de axuda para as Entidades Locais en colaboración coa Federación Galega de
Municipios e Provincias, co obxectivo de mellorar os recursos a disposición da cidadanía en prol da
Igualdade de Xénero. Seguir na procura do fortalecemento do tecido asociativo feminino en xeral e,
moi particularmente no ámbito rural do noso municipio, a través de liñas de axudas e programas.
Realizar campañas de divulgación sobre a contribución das mulleres galegas nos ámbitos da
cultura, a ciencia, o deporte, así como noutras especialidades, coma referentes necesarios para a
sociedade en xeral e a mocidade en particular.”
8. MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO PARA APOIAR A FOLGA
O Sr. Alcalde

toma a palabra:

Moción do Bloque Nacionalista Galego para apoiar a folga

ACTA DO PLENO

internacional de reivindicación feminista do 8 de marzo.

A Sra. González toma a palabra: Ben. Esta moción é verdadeira proba do nove do compromiso coa
igualdade e coa erradicación da discriminación e o momento en que todos imos a quedar retratados e
retratadas. En tres días, as mulleres do mundo estaremos levando a cabo a primeira folga de mulleres

feminista, sumándonos a ela a nivel internacional desde as nosas realidades, experiencias e vivencias
diversas para dar un paso ao fronte, e demostrar que se nós paramos, o mundo para. É un momento de

transformación, un momento de revolución, rememorando o espírito daquelas traballadoras que marcaron

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

INTERNACIONAL DE REIVINDICACIÓN FEMINISTA DO 8 DE MARZO.

laboral, senón tamén de coidados e de consumo, ademais dos que aparecen na moción referidos na
moción salarial, e case inexistente corresponsabilidade, e os coidados significan por si sós, o apoio a esta
folga. A cuestión de fondo é que segue existindo unha división social de roles, no que aos homes se lles
atribúe o rol produtivo e ás mulleres o papel reprodutivo. Que as mulleres perciban un 23% menos de
salario de media, e a súa presenza en postos de responsabilidade sexa residual, non é casualidade nin azar.
O que subxace a esta situación é que a muller é quen segue tomando as responsabilidades na familia e o
seu traballo é secundario. En moitas ocasións, é unha axuda ao salario do home que representa o outro
polo. A pesares dos pequenos avances segue estando totalmente asumido que a muller debe ser coidadora,
educadora e traballadora doméstica, e como moito, os homes axudan. Dito isto, a folga afonda noutros
moitos aspectos que nos atinxen ás mulleres. As violencias sustentadas polo sistema patriarcal froito dos
roles asumidos por cada xénero. A precariedade das mozas, que ademais de ser mulleres, vense abocadas
a vivir con medo e cun futuro incerto. As violencias médicas que baten con máis forza nas mulleres
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esta xornada como día de loita. Os datos que xustifican unha folga feminista de mulleres, que non é só

CONCELLO DE BARBADÁS
lésbicas, bisexuais ou transexuais. Na falta de liberdade. Na explotación e nos nosos corpos como
mercadoría. Nun sistema educativo que reproduce os roles machistas. A folga feminista, sobre todo,
pretende remover as estruturas profundas e ideolóxicas da sociedade patriarcal que privilexia a unha
metade da sociedade fronte á outra. E pretende sobre todo que este ano sexa un punto de inflexión para
mudar en serio esta situación. De verdade que me gustaría que neste pleno se aprobase por unanimidade o
apoio á folga polo que supón, pero sobre todo, porque este Partido Popular, este Partido Popular que
temos aquí, que nun lado di, que fronte as protestar, propoñer. Noutro lado di, se a folga fose en contra da
violencia de xénero unicamente, estaría de acordo. E por outro lado, apoia dende a Deputación, nun
intento de lavar a cara ante as terribles acusacións a que foi sometido, algo que mesmo Feijóo, recoñeceu
Partido Popular de Barbadás, de que lado está. Pero hoxe, gustaríame que non se puxera do lado nin de

ACTA DO PLENO

Baltar, nin de Feijóo, nin de Godoy. Simplemente que se puxera do lado do feminismo. Ao lado das
mulleres. Ao lado da moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, e que apoie, non por apoiar a
Baltar senón por apoiar a loita feminista esta moción. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Perdoade. Nada. Eu só vou repetir o de antes. Que estamos a favor da

folga e oxalá que esa folga, valga para os dous exemplos que puxen antes, que neste caso son mulleres,
pero poderían ser homes. Para que se sensibilicen e cambien a maneira de pensar que teñen. Entenden?
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o xoves ao saír do consello da Xunta, dicindo que Baltar fixera un lavado de cara. Eu quixera saber, o

traballando na casa sen seguro, e tampouco deixala ir á folga, pois, é un exemplo do grado no que
estamos. Polo tanto, a folga, é necesaria para que esas persoas muden, con isto non quere dicir que non
queremos xeneralizar, pero que hai casos deses. E casos que son verdadeiros. Polo tanto a folga que valga
para que esas persoas muden a maneira de pensar. Cando vexan o éxito da folga, pois, supoño que
reconsiderarán os seus principios. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Dicirvos que non só a vou apoiar, que vou a participar nela. Son unha
muller traballadora, loitadora e sempre estarei ao lado da igualdade, sempre estarei ao lado das mulleres e
creo que temos que saír á calle para demostrarlle aos homes ou aquelas mulleres que non son fortes
suficientes, que temos que loitar. Que temos que loitar para demostrar ou dicir o que somos. Pero as
cousas demóstranse con feitos, non con palabras. E si penso secundala, e si penso apoiala e oxalá
esteamos todas na calle e ese día non traballe ningunha muller. Grazas.
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Porque non deixar ir ás traballadoras á folga, unha persoa tan nova, e outra persoa ter unha muller

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do PP.
O Sr. González toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Eu non sei se leron vostedes o manifesto. Porque
unha cousa é apoiar ás mulleres e outra cousa é apoiar esta folga político militar que se plantexa por parte
dalgunhas organizacións, e que en fin, cada un é libre de, como non podía ser doutra maneira, de facer o
que considere en conciencia neste país. De todas maneiras, e sen entrar moi alá polo miúdo, contaremos
unha serie de razóns, para dende logo non apoiar esta folga, como está plantexada. Primeiro delas, porque
pode ser un xesto de impacto, de chamada de atención, pero non ten transcendencia para as mulleres.
Unha manifestación, unha chamada, si, pero folga con todas as consecuencias que ten unha folga
convocada exclusivamente para mulleres. Secundada por dous sindicatos de clase maioritaria neste país,
porque ten que ser só de mulleres. Non creo que esta sexa a forma de resolver estes problemas. En

ACTA DO PLENO

segundo lugar, deberían, como acabo de dicir, participar homes e mulleres. Non é unha cuestión só delas,
eu creo que temos que chegar unidos, non pelexados. En terceiro lugar, non todas as mulleres teñen a

liberdade de facer unha folga, como é o caso das que non teñen emprego ou das autónomas, que folga fan

elas? Buscan, en cuarto lugar, un enfrontamento entre sexos absurdo e contraproducente. En quinto lugar,
a igualdade só se alcanzará dende a unidade de homes e mulleres, que loiten, non pasa nada señor
Alcalde, que loiten para facer precisamente, pois, resolver este conflito, porque é unha cousa dos dous,

non é unha revancha nin se trata de que as mulleres ocupen o papel, que seguramente, antigamente
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en dúas horas nada máis, na cal participan homes e mulleres, pero despois as convocantes non o permiten

é cuestión de pasar de andar sempre en ritmos circadianos, unhas veces arriba, outras veces abaixo. En
sexto lugar, non existe un problema de recoñecemento de dereitos senón de trasladar os dereitos
recoñecidos, que a día de hoxe ninguén no seu san xuízo os rexeita. Trasladar estes dereitos recoñecidos
ao día das mulleres e dos homes, da aplicación práctica, non de teorizar, como fai por desgraza a
esquerda neste país. En sétimo lugar, a folga de marzo, tal e como está plantexada, é unha folga de élites
feministas pero non das mulleres reais con problemas cotiás. Veremos cantas van! Oito, o texto sostén
que en España hai dous millóns de mulleres en paro, outras que traballan como autónomas ou coidan a
persoas maiores. Realmente esta convocatoria o que pretende é romper o modelo da sociedade
occidental. Nove, é unha folga irresponsable porque é unha frivolidade. É unha responsabilidade trasladar
a unha folga xeral da violencia de xénero despois do acordo maioritario das forzas políticas e as
administracións públicas, e as asociacións de mulleres no Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero.
Foi alcanzado e firmado hai uns meses. Dez, estamos en contra da violencia machista, dos asasinatos, das
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ocuparon os homes, non? de abuso e de moita serie de circunstancias que non vou repetir aquí. Pero non
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violacións, etc, etc, como non pode ser doutro xeito, pero de aí a dicir que o poder xudicial, o sistema
sanitario, son inimigos das mulleres como di o manifesto hai un abismo, por non dicir que é unha
barbaridade. Outra barbaridade é atribuírlle comportamentos machistas aos nosos pais, aos amigos, aos
irmáns polo mero feito de sernos varóns, sen diferenciar aos que podan ser o resto que somos cidadáns
normais. Non sei que delito cometemos por nacer homes? Non sei? Doce, é simplista afirmar que os
homes son malos e as mulleres son as boas. Trece, hai reivindicacións xustas, pero ou faltan algunhas ou
están mal explicadas. Catorce, fálase de islamofobia por exemplo, pero non se fala do maltrato á muller
dos países árabes, aquí pasamos de rositas non vaia ser que se ofendan. De que vamos logo? Hai que ler o
manifesto, señora Fina. Dona Fina, eu vexo que vostede non o leu. Non estamos contra o feminismo,
devolucións en quente, da criminalización dos emigrantes, que ten que ver iso coa folga das mulleres? Só
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afecta iso ás mulleres, non afecta aos homes? Dezaseis, acaso unha muller non pode caer no sistema

capitalista e ademais ser feminista? Iso é sectario e excluínte, non ten nin pes nin cabeza. E así etcétera,
etcétera. Non vou ler máis, non os vou aburrir a vostedes. Estamos no de sempre. Aquí hai, a esquerda

deste país ten que facer un proceso de maduración importante se queremos avanzar como país europeo.

Non se pode vivir con xenreira contra a guerra civil, con xenreira contra os homes, non xenreira contra o
PP, con xenreira contra non sei quen da sociedade, etc, etc. Iso á absurdo nos temos que estamos.
Maduren, saian do século XIX e vaian ao século XXI, que é o que nos atinxe a todos. Oxalá, veñan
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estamos contra esta panfletaria manifestación do día oito. Quince, reclamar a fin dos CIEs, das

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señora Ánxela. Perdón, perdón. O Partido
Socialista tamén ten algo que dicir sobre iso, que ao mellor correspondíanos falar antes a nós que a
vostede, que somos grupo máis pequeno, pero non me decatei. Victoria.
A Sra. Morenza toma a palabra: Que maneira de manipular un asunto como o día, como unha folga de
mulleres como a que se vai celebrar o xoves. Que maneira de terxiversar manifestos, que maneira de
describir unha realidade que non é a que vostedes describen. Evidentemente, o Partido Socialista, como
non podía ser menos apoia esta folga xeral. As dúas concelleiras van apoiar esta folga de mulleres. Si, é
unha folga de mulleres para que se visibilice a presenza da muller, a importancia da muller no día a día.
Para que a muller deixe de estar en situación de desigualdade social, de desigualdade na familia, de
desigualdade laboral, de desigualdade na historia. Unha desigualdade que vivimos moitas de nós dende
practicamente que nacemos. Non queremos ser vítimas. Non somos vitimistas, pero a realidade dos feitos
está aí. Unha fenda salarial do 23%. Todos eses datos que recolle a moción do BNG, están aí. Os datos
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pronto. Moitas grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
que recolle o manifesto, que se apoia para o día oito. Evidentemente non entendemos como vostedes
teñen esta actitude cando acaban de presentar unha moción que tanto parece defender políticas
relacionadas con favorecer a igualdade da muller. E que vostede diga que esta folga, é unha folga político
militar, é que ofende. A min como muller, oféndeme.
O Sr. Alcalde toma a palabra: moitas grazas. Ánxela, correspóndeche.
A Sra. González toma a palabra: Ben, como xa dixen vamos quedar retratados todos. O PP acaba de
quedar retratado coa súa intervención. Unha folga deste calibre a nivel internacional, non teña
transcendencia, pois dío o señor Manuel. Pois vale! Para vostede non ten transcendencia. O caso é que
onte en Vigo, había máis de 15.000 persoas, por exemplo. En Vigo só, eh! Máis de 15.000 mulleres, que
Desgraciadamente, desgraciadamente, moitas veces os coidados que as mulleres temos, e estou falando,
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dirixíndome ao poñente, ao meu. Con respecto á liberdade por iso se plantexan distintas formas de facer a
folga, a folga durante todo o día, dúas horas. E mesmo se plantexou o feito de, sabedoras como somos, de
que moitas mulleres lles vai a ser imposible, simplemente que colguen o mandil no balcón. Vale? un xeito

simbólico. Dende logo as que podemos, a faremos. E despois, en ningún momento o feminismo, pero iso
xa é unha base, da doutrina feminista, non?, en ningún momento busca o enfrontamento entre sexos.

Léase por favor a Simone de Beauvoir, ou algunha outra autora, A Marcela Lagarde, a algunha outra
autora para que se vaia enterando do que é o feminismo, e que non é o oposto ao machismo. Para nada. O
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se trasladaron de toda Galicia a Vigo. Liberdade para facer unha folga? Evidentemente.

busca en ningún momento, por suposto, enfrontarse aos homes. Tampouco é unha revancha, don Manuel.
E tampouco é querer imitar o que fan os homes. Se quixéramos imitar o que fan os homes, non seríamos
feministas. Se queremos imitar o que fan os homes, ou o que fai esta sociedade dende un punto de vista
machista, estaríamos caendo no mesmo, exactamente no mesmo erro. Se nos puxéramos nós a violar
mulleres, a insultalas, a piropealas pola calle, perdón, homes, a matalas, a facer fenda salarial cos homes.
Se nos puxésemos nesas, as mulleres, estaríamos reproducindo o seu modelo, pero ao revés, e non é iso o
que pretende o feminismo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Remate.
A Sra. González toma a palabra: Simplemente iso para deixar catro cousas claras. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón, está na súa quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra: É que claro, ao final isto convértese, no que non se debería converter.
Nun reproche político duns partidos a outros. É unha pena. Ao final a xente quéntase e di cousas que non
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feminismo busca superar unha realidade patriarcal na que as mulleres estamos sendo sometidas. Pero non
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ten que dicir. Acaba de dicir vostede, imitar aos homes, nin que todos os homes tivéramos a pretensión de
ir por aí violando, por favor. Di, imitar a certos animais que se lle ocorre ir violar a alguén. Pero non lle
chame vostede home.
A Sra. González toma a palabra: Vale. Desculpe.
O Sr. Padrón toma a palabra: Porque entón cae no mesmo linguaxe, é que entón está imitando o
linguaxe do machismo, que di, fala das mulleres, chámalle mulleres, non, determinadas
A Sra. González toma a palabra: Entendeuse o que quixen dicir.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, pero entende?, ao final é o que pasa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, por favor.
que con isto non quero dicir que eu estea a favor do que dixo esa persoa, pero dixo que a campaña que
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estaban facendo vostedes, a súa propia representante do Bloque Nacionalista Galego, que era unha
imitación da linguaxe machista. Que xa digo, non quere dicir que, non quere dicir que, que estea de

acordo con elo. Eu só estou poñéndoo sobre a mesa. Por iso, que isto non é un tema para tirarse as cousas

politicamente uns aos outros. É un tema para ir cambiando a conciencia e ir cambiando moitas cousas que
hai na sociedade que teñen que cambiar. E moitas persoas que xa digo, puxen un par de exemplos que
están sucedendo na vida diaria. Entón, xa dixemos que é necesario unha folga que teña éxito, que teña

éxito, porque iso é o que fai mudar, a maneira de pensar de moitas persoas, que se non ten éxito,
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O Sr. Padrón toma a palabra: porque tamén lle podo dicir, que estes días, unha representante do propio,

ven que a sociedade, maioritariamente, cambia. Entón, a veces son necesarias estas mobilizacións, folgas,
chamémoslle como queiran, que haberá xente como en todos os lados, que as tome dunha maneira máis
radical, haberá outras persoas, outros colectivos que o tomen dunha maneira menos radical, pero iso vai
nas diferenzas de pensamento de cada persoa. O asunto é que está sobre a mesa. Hai unhas diferenzas
salariais e de conciliación e de moitas cousas que é necesario ir cambiando e como dixen antes, oxalá que
esta folga serva para ir mudando eses comportamentos. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu escoitando ao señor Manuel quedo un pouco asustada. Tíñao por
unha persoa moito máis conciliadora, por outro tipo de persoa, sinceramente. Porque, que hai de malo
que as mulleres queiran protestar polo que está sucedendo? Que hai de malo de que haxa unha folga? Eu
son autónoma e penso ir. Non sei que problema teñen os autónomos que poden ir. Pois eu non traballarei
ese día e apoiarei ás mulleres que por desgraza non teñen ao mellor a sorte que eu teño. Porque ao mellor
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seguramente, seguirán pensando igual. Sen embargo, hai moitas persoas que, empezan a cambiar cando

CONCELLO DE BARBADÁS
non tiveron a educación ou os seus pais non lle souberon dar esa educación para haber unha igualdade. E
que non entendo! É tan difícil poñernos todos de acordo nunha cousa? É tan difícil? Vostede ten nai, ten
filla, ten muller, terá irmáns, non sei se ten irmáns. Pero vamos a ver, é tan difícil poñernos na posición
das mulleres que ata fai pouco, nin votaban. Ata fai poucos anos, non tiñan pasaporte. Ata fai poucos
anos, tiñan que coller apelidos dos maridos. Vamos a ver. O marido, cando chega á casa, te axuda. Non,
non. Non te axuda. Ninguén te axuda. Ten que facer igual ca ti, porque a familia ten unhas obrigas e uns
dereitos e iso é para ambos sexos. Entón, en algo que tiñamos que estar todos de acordo, e apoiar, apoiar,
porque vostede naceu dunha muller, e ten mulleres na súa casa. Entón, deixemos de facer políticas
baratas, políticas de dereitas, de esquerdas, e apoiemos ás mulleres para que non haxa esta desigualdade
déixense de bla, bla, bla, outra vez, señor Manuel. E vólvolle repetir, tíñao por unha persoa moito máis
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intelixente do que está demostrando hoxe. Dáme mágoa porque a verdade é que me cae ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina.

A Sra. Vispo toma a palabra: Cambiamos de quenda. Vouno facer persoal. Vouno facer persoal o que
digo. Só lle rogaría, que ao mellor me paso un minuto, pero déixeme terminar, señor Alcalde. Non vou ir

á folga e voulle dicir o por que. Vivo con catro homes, e todos compartimos as nosas tarefas por igual na
casa. Son persoas ante todo e saben que somos iguais, homes e mulleres. Ten que empezar na casa.

Imaxínense que eu tivera que facer todo, todo o que está na miña casa, eu soa. Imposible. Non estaría
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económica. Para que non haxa estes malos tratos. Para que non se pense que a muller é un ser débil. E

muller todo o que eu quero e o que me propoño. Iso é o que temos, que cada muller, ensinar aos que
temos ao lado. Eses somos os que as mulleres, somos femininas, algunhas… é que algunhas, non non, é
que logo vas entender porque digo iso. Vale? entón, déixame continuar. Moitas mulleres non poden
secundar unha folga polo que dixeron anteriormente, porque non poden nos seus postos de traballo, por
iso eu non a vou secundar, por apoialas a elas. Dependen dos seus lugares de traballo, o desconto do seu
salario que necesitan para manter aos seus fillos e ás persoas que teñen ao seu coidado. Non me gusta
sentirme manipulada, por organizacións que desexan facer súas de maneira confusa as reivindicacións
que deberían ser universais, sen etiquetas, sen siglas, e sen consignas políticas. Loitamos todos os días
por educar e cambiar a mentalidade de homes e mulleres que seguen criando aos seus fillos na submisión,
esaxerada devoción ou medo ao sexo contrario. Iso ten que saír fóra. E iso está nas escolas. Non estou de
acordo en perder tempo con falar en linguaxe sexista como o BNG e a súa campaña. A súa campaña, se
me dá un segundo, o poñemos, vulgaridade. Vulgaridade, porque son muller. Vale? E isto é vulgaridade.
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aquí. Eles son os que me permiten que me dedique á vida política, que traballe e que sega facendo como

CONCELLO DE BARBADÁS
Si estou de acordo en destinar diñeiro en campañas multitudinarias de educación nos colexios, o que
dixen antes. Non quero ser unha máis neste tipo de convocatorias, como ovellas guiadas por unhas siglas,
e por unhas pseudofeministas que non me representan. Quero unha manifestación. Eu non vou ir á folga,
pero si iría a unha manifestación e o digo, en primeira persoa, ao lado e da man de homes que queren
estar apoiando ás mulleres. Maiores, adolescentes, nenos, vale? Meu neno di, eu vou contigo, mamá,
porque che vou defender como muller. Avós, transexuais, gais, que axudaron moito a que a sociedade
hoxe sexa máis xusta que fai uns anos. Tamén nos temos que concienciar de que hai mulleres no poder,
en casa, nos nosos traballos, que non teñen claro que somos diferentes pero cos mesmos dereitos e
obrigas e que a nosa loita debería ser con esas mulleres, que tamén as hai, pero nós somos as que temos
traballo e nas nosas casas. Parece un mitin, pero non o é. porque estou enfadada coa folga, non como a
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manifestación. A min me teñen na pancarta e suxeitando a pancarta, e creo que as miñas compañeiras

neste momento, podería falar por elas, vale?, suxeitando esa pancarta, pero non nunha folga, nunha folga
que non é necesaria porque podemos e cada unha co noso grao de area, tanto no noso traballo coma na

nosa casa, coma nas escolas, e coma na mesma rúa, podemos cambialo. E podemos facernos iguais. Non
necesitamos agora unha folga, porque aos que vaian á folga, váiselle descontar, e moitas delas por non
dicir, non, eu non podo, é que non. mire, os mandís, os mandís si os poden colgar, vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva catro minutos.
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que dicirlle á que temos ao lado, e que non nos deixa facer o que temos que facer nos nosos postos de

temos que poñer o noso grao de area. Sen ningunha folga, pero si en manifestacións e me terán na rúa.
Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten un minuto señora Ánxela. Perdón, perdón. Está
Victoria antes.
A Sra. Morenza toma a palabra: Quero deixar claro que eu tamén son feminina, e son muller e vou á
folga. E quérolle dicir tamén á señora Chelo Vispo que non teño a sorte que ten vostede que ten catro
homes que a axudan. Eu nacín nunha familia e crieime nunha familia que por sorte ou por desgraza, as
mulleres estábamos discriminadas. Tivemos que loitar, traballar. Non era tan fácil. Vostede fala das
escolas, fala da familia. Fundamentalmente creo que debe ser a familia, pero son circunstancias sociais,
circunstancias históricas que precisamente as mulleres de hoxe en día temos que cambiar. Eu quero que a
sociedade cambie. Eu como filla da miña nai. E quero que a miña filla sega avanzando, por iso facemos
esta folga, unha folga de mulleres. E por que a facemos de mulleres? Non para discriminar aos homes nin
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A Sra. Vispo toma a palabra: Nada. Vou terminar. O único que quero dicir é que somos nós as que

CONCELLO DE BARBADÁS
por ningunha das razóns que vostedes intentan manipular, toda a información que deron aquí, falando
incluso, repito de folga político militar. Queremos facer esta folga porque queremos que se visibilice á
muller. E que non existan desigualdades. É un longo camiño. Un longo camiño que empezou hai moitos
anos, dende o mesmo momento en que Adán e Eva existiron. Dende ese mesmo momento. Pero os
séculos pasan e non evolucionamos. E con partidos como o Partido Popular co seu programa e coas súas
políticas, evidentemente, non vamos evolucionar. Entón, reitero que nós apoiaremos a folga de mulleres
porque foi convocada así desta maneira para que se visibilice á muller.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Ánxela, ten un minuto.
A Sra. González toma a palabra: Evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, non
retratadas. Tanto o Partido Popular, como o BNG. Dende logo, a min só me queda dicir unha cousa. Por
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un lado, dar as grazas a todo o movemento feminista que me precedeu porque conseguiu par min o que

eu logrei hoxe. Conseguiuno para min, o movemento feminista. Non cada unha na súa casa metida. Non.
o movemento feminista, darlle as grazas. Segundo, esta folga non está convocada por partidos políticos.

Está convocada por distintos sectores do feminismo, distintos sectores do feminismo e apoiada por
partidos políticos e por sindicatos. Terceiro, terceiro. Si por suposto, van partidos políticos que tamén
convocan, pero quen saíu a convocar foi o movemento feminista.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Ánxela.
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pensa o mesmo que o Partido Popular. Evidentemente. Entón aquí, insisto, quedamos retratados e

porque na Deputación votou unha cousa e aquí parece que vai votar outra. Por último, xa que estamos
falando de feminismo, só vou dicir unha pequena frase que ademais agora acabo de ler no Twitter de
Simoine de Behavoir, “el opresor no sería tan forte si no tivese cómplices oprimidos” Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, a señora Chelo, a señora Victoria e algún máis aquí falou de
exemplos persoais. Pois ven, eu tiven a fortuna, por dicilo dalgún xeito de ser fillo de emigrantes, de estar
na emigración, de vivir en Alemaña e estar nunha sociedade bastante máis avanzada do que era a
española naquel momento. Moito máis avanzada que a española naquel momento, que era unha
sociedade ditatorial e alienante coa muller, e que sometía á muller a situacións absolutamente medievais.
Afortunadamente, grazas a iso, teño a conciencia que teño e son como son. A loita do feminismo é certo,
é a loita dos dereitos das mulleres e tamén das clases, da loita de clases sociais que máis apoio necesitan,
das clases máis esquecidas. As mulleres traballan máis, traballan na súa casa e traballan fóra do fogar. Un
traballo non remunerado, e non tan só non remunerado, senón tamén ás veces desprezado. Esta folga,
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A Sra. González toma a palabra: Terceiro, agora mesmo remato. Dona Chelo que vai votar aquí,
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algunha opinión que dicir sobre esta intervención miña? Moléstalles? Parece, non, parece, están falando e
estanme sorrindo, digo. Un traballo non remunerado e non tan só non remunerado, senón tamén ás veces
desprezado. Desprezado. Esta folga o que pretende é poñer en valor o traballo feminino, pretende que os
homes boten en falla esa man de obra “barata”, entre comillas, e mediante a experiencia propia coñezan
cales son certos traballos que nunca se fan por parte dalgúns homes. Aquí neste país, neste país, levamos
moitos anos de atraso neste asunto porque hai que lembrar que ata non hai máis de corenta, corenta e
cinco anos, as mulleres non podían abrir unha libreta, unha conta bancaria, sen a autorización do seu
marido. Corenta anos. eu teño cincuenta e catro, polo tanto vivino. A miña nai non houbera podido abrir
unha cartilla durante certo tempo sen a autorización do meu pai. Se a vostede non lle parece que temos
unha folga feminina á que acudiron o 80% das mulleres. A raíz desa manifestación e desa folga,
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promulgáronse ás primeiras leis que puxeron fin nese país como pioneiro á brecha salarial. E pouco
tempo despois, en Islandia, houbo unha muller presidenta que foi un fito histórico na sociedade e na
historia mundial. Fala vostede que hai mulleres que ao mellor non poden acudir a unha manifestación ou
a unha folga porque cobran menos, si pero estou intervindo como home porque tamén teño esa

sensibilidade. Creo que o Alcalde pode intervir en calquera momento tamén, en calquera, finalizando isto.
Por que? Pois porque non hai igualdade salarial, por iso algunhas mulleres non van. Non van, porque

gañan menos e descóntanlle igual. Falan vostedes tamén de transexuais e homosexuais, vostedes puxeron
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que seguir dando pasos nese sentido, pois... En Islandia, creo que todos o saben, hai corenta anos, houbo

relación ao matrimonio humanitario. Entón “háganselo ver”. “Háganselo ver”. “Háganselo ver”
A Sra. Vispo toma a palabra: É a miña opinión persoal.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, pero vostede neste momento falaba en representación do Partido
Popular como voceira. Polo tanto “háganselo ver”. “Háganselo ver”. O da conta é certo. Isto non é un
debate agora. Intervín. Votos a favor desta moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, Grupo Mixto e Democracia Ourensana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdeG-PSOE, BNG,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PP o seguinte acordo: “Moción do BNG
de Barbadás para apoiar a folga internacional de reivindicación feminista do 8 de marzo: O
Concello Barbadás apoiará a convocatoria desta folga de mulleres prevista para o 8 de marzo de
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que fixeron moito por este asunto, vale? Pois vostedes presentaron un recurso de inconstitucionalidade en

CONCELLO DE BARBADÁS
2018 no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizacións para reivindicar a igualdade
de oportunidades nas condicións de traballo, na esfera social e no dereito a vivir sen violencias. O
Concello de Barbadás realizará un chamado a participar nas mobilizacións convocadas polo
movemento feminista galego e a secundar a manifestación nacional unitaria. “
9. MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA DE BARBADÁS É A CREACIÓN DUNS
INSTALACIÓNS PARA UN ALBERGUE DE ANIMAIS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Seguinte punto é a moción de Democracia Ourensana de Barbadás é a
creación dunhas instalacións para un albergue de animais. Ten a palabra a súa voceira.
constitucional, no artigo 45.1, dentro dun contexto máis amplo que é o benestar ambiental, necesario
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para o desenvolvemento das persoas. Coas connotacións a nivel, empático, estético, terapéutico ou de

compromiso coa natureza que a ben seguro, os que posen mascotas sentirán como evidente. No contexto

actual de precariedade laboral, desigualdade, desatención social, etc, non é de estrañar que se produzan

tamén circunstancias nas que seres tan indefensos que só contan coa nosa vontade e ánimo se encontren
nunha situación deplorable e triste. E isto a pesar de dispoñer de instrumentos normativos aínda que

fiscalización escasa. Moitas veces, as casuísticas persoal e social do día a día, fan imposible o seguir

cunha mascota. Algunhas veces é simplemente barbaridades e outras extravío e falta de coidado, xa que
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A Sra. Varelas toma a palabra: A convivencia con mascotas está consagrada coma un dereito

beneficioso para a saúde ou de estado de ánimo, por motivo de guía, seguridade etc, implica asumir
obrigas. Os albergues que están xestionados por entidades públicas ou privadas, son a salvación dos
animais que foron abandonados ou maltratados, extraviados ou lamentablemente que os seus donos non
se poden seguir facendo cargo deles. Grazas a estes centros, os animais aspiran a ter unha segunda
oportunidade. Actuando como fogar temporal ata conseguir unha familia definitiva. Así, a maior
prestación que ofrecen os albergues é a acollida temporal, concepto que tamén inclúe coidados
veterinarios, exercicio físico, afecto, educación, alimentación e limpeza. O que se complementa con
accións de tipo administrativo, cuestións legais do centro, xestión de adopcións, coordinación de
voluntariado, buscar financiamento, organización de actividades e eventos de promoción, concienciación
e formación. A Lei galega 4/2017 do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en
Galicia, vai un paso máis alá, na mellora e actualización da defensa e benestar e protección dos animais,
sendo constatable e persistente de malos tratos aos animais. Traslada aos poderes públicos a obriga de
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non hai que esquecer ter dereito a posuír un animal de compañía, polas razóns que sexa, efecto
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responder con contundencia fronte a estas condutas reprobables, asumindo que hai este grado de
concienciación co benestar animal, por parte dos cidadáns, que coñece os seus dereitos, sente cohesión
social, se implica nas tarefas que redundan nun mellor funcionamento da cidade e sociedade na que
viven, e de acordo cos principios de subsidiariedade cando no lle é posible facerse cardo dos animais.
Esta responsabilidade debe trasladarse aos concellos. Democracia Ourensana Barbadás, seguiremos
insistindo na necesidade da creación dunhas instalacións para os numerosos casos de abandono de
animais, tanto gatos coma cans. É ben sabido que o noso concello remite á Protectora de Ourense, a cal
nestes momentos está sobre saturada. As propostas: Primeira, busca de terreos para a instalación e
construción de albergue. Estes terreos poden ser en aluguer ou compra. Segundo, pedir axudas á
adopción. E carto, dotar dunha partida específica nos orzamentos para os animais. Dita partida ten que ser
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suficiente para cubrir as necesidades. Como xa sabedes, non sei como vou de tempo?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Quédalle dous minutos e medio, case.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vale. como xa sabedes, a Democracia Ourensana, é algo que lle
preocupa. É algo que xa trouxo unha moción máis ou menos parecida a esta a outro pleno. É unha

preocupación tamén cidadá. Temos que facernos cargo deles. Non sei se sabedes que no concello, hai en
torno ao ano, uns oitenta, noventa casos de abandono ou extravío de animais. Eu penso que son

suficientes para, máis ca suficientes para contar cunhas instalacións. O que si vos quero aclarar, hai un
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Deputación para a construción do edificio e súas instalacións. Terceiro, facer campañas para potenciar a

quero, chámenlle albergue, chámenlle protectora, chámenlle canceira, eu o que quero é que os animais
estean protexidos. Que teñan unhas instalacións dignas, e que nós dende o concello coidemos das nosas
cousas. Como se faga? Como se xestione? Volvo a dicir, é me indiferente. O que quero é que os animais
estean protexidos. Estou aberta a calquera suxestión de calquera partido. A poñer ideas. Estou aberta a
todas as cousas porque realmente o que me preocupan son os animais. Por enriba de ideoloxías políticas
porque isto é algo que teño unha fibra sensible con eles e dende nena, recordo que todo can que aparecía
en Loiro, todo can que quedaba na miña casa. Cheguei a ter nove ao mesmo tempo. Ao cal para os meus
pais era un auténtico problema. Por iso vos digo que esta conciencia téñoa dende que teño uso de razón.
Entón, para min, sería un orgullo, un orgullo persoal, moral meu, que se fixera dunha vez algo neste
concello polos animais. Ata de agora non se tiña feito moito ou case nada. Os orzamentos son
escasísimos. A min non me vale que só teñamos diñeiro para castración de gatas. Iso é, ou para penso, ou
para veterinario. Non, eu vou máis alá. Temos un problema e un problema que resolver. Outros concellos
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dito que é, “gato negro, gato branco, o que importa é que caza ratos”. Quérovos dicir con isto, o que

CONCELLO DE BARBADÁS
así o fixeron. Outros concellos buscaron o terreo, a Deputación puxo unha partida de diñeiro para as
instalacións e déronllo a traballar a unha asociación, a unha protectora de animais. E volvo a dicir, estou
aberta a calquera suxestión de calquera partido político que estades aquí, para sacar isto adiante. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: ben. Dende o noso grupo, con relación a esta moción, sobre a exposición
de motivos non temos nada, nada que engadir, nin que quitar. Penso que describe os feitos ben,
claramente. O que si, a nosa política que defendemos nós deste tema, pois como no tema do Punto
Limpo, que pensamos que débese crear unha infraestrutura a nivel da comarca de Ourense. Polo tanto,
nós o que lle pediríamos é pois comezar cun primeiro punto no tema das propostas, que sería algo así
Ourense, Toén, San Cibrao, Pereiro, Coles, Amoeiro…para dotar a instalación que existe hoxe en día en

ACTA DO PLENO

Ourense, ampliala, para que dea servizo á demanda que hai na actualidade, xa que está sobre saturada, ou
se cabe, a posibilidade, de facer un novo albergue para animais. E nese caso os concellos terían que

poñerse de acordo onde situalo e buscar os terreos, como di vostede aquí na moción. Xa digo, repetir o
que dixen. Pensamos que debe ser algo a nivel da comarca de Ourense.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.
Interviremos como goberno.

O Sr. Fernández toma a palabra: Se mo permitides, a miña compañeira vaivos deixar unhas emendas e
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como; Instar ao Grupo de Goberno a iniciar as conversas co resto dos concellos limítrofes da comarca de

estas emendas que vos presento, penso, si estanas repartindo, supoñen para nós un garante nun tema tan
importante coma este. Vamos a ver. Lendo a exposición de motivos, iso si, temos que dicilo, fálase dun
dereito fundamental e constitucional. Nós entendemos que é máis un principio programático, o tema da
convivencia con mascotas. Visto o artigo 45.1 da Constitución Española. Principio programático, non
dereito fundamental. Non por iso non imos a estar de acordo. O que si tamén, é conveniente sinalar que
esta proposta adoece, adoece, dun informe cando menos de custos, ou un informe económico do que
suporía este centro para o noso concello. Insisto, non por elo imos a votar en contra, senón todo o
contrario. Parécenos algo sumamente importante. Un problema real que temos nas rúas. E o que si
queremos é garantir, garantir que isto sexa de forma definitiva, unha realidade en Barbadás, porque quero
lembrar que en setembro, penso que se non me equivoco foi así, en setembro do ano 2016, Democracia
Ourensana trouxo unha proposta similar a esta, e gustaríame preguntar ao Grupo de Goberno dende
aquelas ata hoxe, cales foron os pasos, que daquelas aprobáronse unha serie de acordos neste pleno, cales
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agradezo a facilidade á acollida de propostas que acaba de expoñer a miña compañeira Fina. Supoñen

CONCELLO DE BARBADÁS
foron os pasos que se deron dende o goberno dende este concello para acadar un albergue de cans e gatos,
municipal. E tamén, hai que dicilo, queremos falar de albergue, non de canceiras. As canceiras levan
unhas connotacións moi particulares e que a nós dende logo non nos gustaría. O de albergue, si que dende
logo o admitimos e así nos gustaría que quedara reflectido.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, só un inciso, non contabilicei o tempo, non sei como vai.
O Sr. Fernández toma a palabra: Vou ser breve señor Alcalde, grazas por recordarme o do tempo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, é que non sei como vai.
O Sr. Fernández toma a palabra: Vou ser breve. Senón na segunda intervención aclararei un pouquiño
máis. Imos aos puntos. Nós pensamos que a busca de terreo soamente por si só non ven a facer moito
nas distintas comisións de aquí en adiante, de como están esas xestións que está realizando ou que poda

ACTA DO PLENO

realizar no seu momento o concello. Queremos estar informados porque nos parece un tema sumamente

serio e dende logo imos loitar para que isto se acade, compañeira. Iso que vaia por diante. Redacto, ou
indico como serían os puntos, cada unha das propostas: Iniciar a busca dun terreo axeitado para iniciar o
noso concello dun albergue de animais, de cans e gatos. Unha vez se dispoña de terreo axeitado, xa sexa

en réxime de propiedade ou de alugueiro, procederíase coa construción deste centro municipal de acollida

de protección animal, baixo a iniciativa de sacrificio cero. Por iso eu falaba de albergue e non de canceira.
As canceiras non teñen esta iniciativa e nós o que pretendemos é que sexa sacrificio cero. Para elo
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máis. Buscar terreo non é suficiente, senón que se empecen a dar eses pasos e que se nos vaia informando

isto. Non podemos a estar a expensas de deixar este punto aí, en terreo morto, a expensas de que veña
unha administración e nos diga, aí tedes os cartos e facédeo. Temos que ir máis alá. Necesitamos xestións
responsables. Tomar a iniciativa. Este goberno ten que tomar iniciativas. E unha vez que estean esas
iniciativas e se busque todo o que hai que buscar, moi probablemente as administracións correspondan
con nós. As iniciativas do centro e xestión estarán lideradas por asociación de protección animal e polo
traballo de voluntarios municipais. E isto si que é algo que me parece sumamente importante. Non é o
mesmo unha empresa privada que cando hai un animal que molesta na rúa, vano recoller, e non unha
asociación. Unha asociación busca o benestar dese animal e vaino coller para adoptalo, para convivir con
eles e para buscarlle unha segunda oportunidade porque en moitas ocasións eles están maltratados. Iniciar
isto é unha parte importante porque tamén non podemos deixar toda a responsabilidade que nos
corresponde, coma seres humanos, descargar toda a responsabilidade de ter un animal nas
administracións. Entón, por iso son moi importantes as campañas. Por iso nós instamos a iniciar unha
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xestionaranse colaboracións coas distintas administracións que puideran contribuír no proxecto. E indico
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campaña de concienciación ante a cidadanía de Barbadás contra o maltrato e abandono animal. Esta
campaña fará fincapé na adopción e nos beneficios. Estenderase de xeito inicial á poboación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, Manuel, eu creo que superou os cinco minutos. Non teño o
referente pero pido que concrete.
O Sr. Fernández toma a palabra: Se mo permiten, se mo permiten, continúo na segunda intervención.
Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, eu permítollo perfectamente. A quen lle corresponde? Rafael.
O Sr. Sierra toma a palabra: Boas tardes noites a todos e todas. Estando de acordo co fondo da moción
e conscientes da necesidade que existe nun concello como o noso de dar resposta a unha situación que
sensibilidade existente en torno a este tema e sabedores que a Asociación ALMA do noso concello, varias

ACTA DO PLENO

familias están facendo o que está nas súas mans, para dar resposta a diversas situacións de abandono de

animais, busca de familias adoptantes, etc. Ante o feito de que o concello no conta con terreos destinados
a este fin, pero entendendo que sería necesario estudar a posibilidade de buscar unha situación en terreo

rústico, porque o que temos que construír non é un albergue para cans, porque a lexislación non o reflicte,
o que é a Lei galega 4/2007. Senón que o que temos que construír é un núcleo zoolóxico, xa que a
normativa así nolo esixe, xa que teño en mente varios lugares que poderían adaptarse a tal fin. Con

relación a esta moción que nos presenta Democracia Ourensana, quero dicir que na Lei galega 4/2017 do
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leva anos plantexándose dende o grupo de Democracia Ourensana. Conscientes tamén da enorme

senón o que ven nas definicións son núcleos zoolóxicos, que di, conxunto formado por o establecemento
ou recinto de animais de compañía, tanto de titularidade pública como privada, e a colección zoolóxica
que alberga. Colección zoolóxica, conxunto de animais de compañía que habitan nun núcleo zoolóxico.
O único que fai referencia a refuxio de animais, é o Convenio Europeo sobre protección de animais de
compañía do 9 de outubro de 2015, onde nas definicións aparece refuxio de animais, como
establecemento sen finalidade lucrativa no que poidan acollerse animais de compañía en número
considerable, cando a lexislación nacional e medidas administrativas o permitan. Estes poderán dar en
acollida a animais vagabundos polo que nos remite á Lei, polo que nos remite á Lei 4/2017 da Xunta de
Galicia, onde o albergue de animais non se pode facer e non porque o diga eu, dio a Lei.
Tamén nos di a Lei dende o punto de vista urbanístico que o único emprazamento posible é en solo
rústico, Decreto 146/2016, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, onde di, resumindo que o
predio mínimo serán 2.000 m2. Ademais estas instalacións deberan separarse un mínimo de 500 metros
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3 de outubro, de Protección e Benestar dos Animais de Compañía, non existe albergue para animais,

CONCELLO DE BARBADÁS
do límite do núcleo urbano e tamén a 100 metros a calquera vivenda existente, independentemente da súa
legalidade ou non. Quero dicir que cando este goberno tomou posesión, todo o que había neste senso, era
un convenio con Progape, para a recollida de cans, polo que pagamos aproximadamente, porque isto
varía, porque son cantidades, son cantidades que van en función e peso de can, e varían as cantidades,
pagamos aproximadamente 2.000 euros ao ano. O que pagamos este ano 2017 dende ese momento e
debido á colaboración desinteresada que presta ALMA, onde digo que está a facer unha labor digna de
eloxio, chegamos ao acordo mediante que este concello pagaba os pensos, castracións, veterinarios par os
gatos abandonados que se atoparan enfermos, feridos e desnutridos, carteis para sinalizar as colonias de
gatos. Eles se encargaban de collelos, levar a castrar as femias e levarlles comida, que pagan os cidadáns
alimento, 1.717,98, e 4.037,75 € en gastos de veterinarios. Sen contar cos 2.000 de Progape, que fan un

ACTA DO PLENO

total de 7.755,73 €. Polo que o aumento é moi considerable. É onde hai persoas que o están pasando moi
mal. Por outro lado, o que me comentaron dende ALMA é que necesitaban un
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
O Sr. Sierra toma a palabra: Pois sigo despois.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Tesme que desculpar Rafa, pero non sei por onde vas e a onde queres ir.
Porque esta moción é ben sinxela. Non é que me expliques o pasado porque sinceramente o pasado xa o

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

deste concello, que o ano pasado ascendeu a 5.755,73 euros. Desglosados da seguinte maneira: en

retóricas nin nada. Dicirvos que en Ourense, para contestarlle ao señor Padrón, Democracia Ourensana,
presentou este venres nun pleno, unha moción semellante ou parecida a esta e acordouse en pleno dunha
partida de 150.000 euros para a mellora da canceira municipal de Ourense, vale? Pero esas melloras, que
están moi, moi ben, non, non dan capacidade para moitas máis cousas. Ou sexa, melloran o que teñen
pero non van a coller unha capacidade para albergar moitísimos máis animais. Iso en canto a vostede. En
canto ao Partido Popular, alégrome que lle preocupe este tema, coa emenda que me propoñen, coas
emendas que me propoñen. Unha vez lidas, e si, me houbera gustado tela media hora antes para lela
detidamente, non lela a presas e correndo. E basicamente é o que pido eu porque con máis palabras, pero
o final é o mesmo. Pide, iniciar unha busca de terreo axeitado para dotar ao noso concello dun albergue
de animais, cans ou gatos. En aluguer ou en compra, basicamente é o que pedín eu. A campaña para
potenciar a adopción? Eles explícano máis pero é o que pedín eu. Obviamente, sacrificio cero. Eu creo
que iso xa vos entra dentro da cabeza. Aínda que eu non o escriba, supoño que é algo lóxico. Se a min me
53

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

Cod. Validación: ADHLNWYXSFGF5T9WY3KWNMQAD | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 53 a 79

sei eu, como estaba isto e o que se está facendo. Tesme que desculpar pero vou máis alá. Non quero
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preocupan os animais, precisamente, non é para levalos a unha canceira e para matalos. Válgame Deus.
Se eu propoño unha moción e se fai iso, eu creo que non sairía da casa por vergoña. Ou sexa, grazas
Manuel, por dicirme este punto de que, por escrito, moi ben, pero penso que queda entendido que
sacrificio cero. Basicamente dicides o mesmo ca min, entón, quitar o meu para poñer o voso, non ten
sentido. Agradezo, volvo dicilo, Manuel, volvo dicilo, agradezo enormemente de corazón, agradezo que
vos preocupedes polos animais. Agradezo, porque así como critico cando as vosas actuacións
politicamente non se fan correctas ao meu punto de ver, tamén sei dicir que agradezo cando vexo a
preocupación doutro partido político. Pero, basicamente o que vós me pedides, basicamente é o que dixen
eu. Con palabras máis, con máis florituras ou máis estendido. Volvo a dicir, o importante é o fondo, non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, é que estou mirando para el pero el está aí coas súas notas agora
mesmo. Vaia ao grao e dígame se vostede ten pensado apoiar esta iniciativa. Ou se vostede quere alterar

algo para que eu poda mirar porque gustaríame, cando me mandan unha emenda, estudala, porque non é
dicir, rexeitar ou aceptar. Non. quero saber a que me ateño e se podo contar convosco. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Señor Ramón?

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu vou volver repetir o que dixen antes. A nós parécenos ben a moción,
válennos as propostas que presentan. Non nos fai falta todo isto que presenta o Partido Popular que
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o bonito ou non bonito que se poña. E despois xa, ao señor Rafael, vaia ao grao.

primeiro que ten que facer este concello neste tema como lle dixen antes e é a política que nós
defendemos coma no tema do Punto Limpo, é que hai que buscar os outros concellos que están limítrofes
con nós, porque nós non vamos a facer un núcleo zoolóxico e logo veñen os dos outros concellos ao noso
núcleo zoolóxico. Entón, este tipo de instalacións hai que buscar o compromiso do resto dos concellos e
por aí é onde ten que traballar o goberno, pero ten que traballar a partir de mañá, como cando foi do
punto limpo. Porque senón estamos aquí mareando a perdiz, mareando a perdiz, e isto non se vai facer
nunca. Isto si se fai, hai que chamar ao concello de Toén, hai que chamar ao concello do Pereiro, hai que
chamar a San Cibrao, pero hai que empezar por iso. Iso é o primeiro. Antes das campañas, de pedirlle
axuda á Deputación, de todo isto que ven aquí. O primeiro é que teñen, temos que conseguir que os
concellos limítrofes con nós estean con nós, e esteamos todos na mesma dirección, e a partir de aí,
traballar para que iso sexa unha realidade e para que a Deputación nos dea as axudas, para que
busquemos os terreos que ao mellor, non necesariamente teñen que ser en Barbadás, poden ser en San
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basicamente é o mesmo, si pono máis detallado, está claro, pero volvo repetir, o primeiro, o primeiro, o
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Cibrao, poden ser en Toén, ou poden ser no Pereiro, e deamos servizo a toda a comarca de Ourense,
porque nós non vivimos aillados, neste caso. Entón, cremos nós, home, ao mellor estamos equivocados,
pero cremos que unha infraestrutura como é un núcleo zoolóxico para animais, ou un punto limpo, que
debe ser supramunicipal. Polo tanto, primeiro hai que traballar e chamar aos concellos limítrofes e
poñerse de acordo si están dispostos a chegar a ter unha instalación así que nos dea servizo a todos.
Pódese incluír tamén A Merca ou vamos, quen estea disposto a facelo, porque ao final vai dar o servizo
para todo, para todos os habitantes da nosa comarca. E como cando falábamos do tema do PAC de A
Valenzá, iso non era só para os veciños de A Valenzá, nin os de Barbadás. Sería para os de Toén e sería
tamén para os de San Cibrao. Iso hai que primeiro empezar por aí, e logo discutamos o resto que ten
vamos, está clarísimo. Pero temos que empezar por aí. Por aí hai que empezar mañá. Xa se tiña que haber
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empezado.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou o tempo.

O Sr. Padrón toma a palabra: E logo despois xa digo, eu para aprobar a moción non lle toco a ningún
punto dos que pon vostede. Xa digo que se poña como primeiro punto, instar ao Grupo de Goberno a

iniciar conversas co resto dos concellos limítrofes da comarca de Ourense, si Ourense vai a, non poñamos
Ourense, a capital, si xa vai mellorar a súa canceira e non quere ao mellor participar neste proxecto, pero
no resto dos concellos para ampliar, ou sexa, para dotarnos dun núcleo zoolóxico, como di aquí o señor
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vostede razón, que claro que o ten que levar unha asociación, non o vai levar unha empresa privada,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, coincido co que acaba de expor o señor Padrón con que o tema
ten que ir mancomunado, e explico por que ten que ser mancomunado. Vai posto aquí nesta emenda
porque na proposta de Democracia Ourensana non vai posto. Que se estude a posibilidade de que sexa
mancomunado. Se queremos optar, e dígoo sinceramente, se queremos optar a achegas doutras
administracións non vai pasar por outra que mancomunarse. Por nós solos vámolo ter moi difícil. E
señora Fina, de verdade, insístolle, os orzamentos para o ano 2018 están aprobados. Vostede votou a favor
deses orzamentos. Non se preocupou de que quedara unha parte adicada a este proxecto, a construción
dun centro protector ou albergue de animais. Entón, por que o destas emendas? Porque isto entendemos
que ven a garantir que isto sexa unha realidade dunha vez por todas. Que se nos vaia informando en todas
as comisións de aquí en adiante, de como se están dando os pasos e como se está xestionando este
proxecto. Insisto, aínda non nos contestaron dende o Grupo de Goberno, xa entendemos que por eses sós
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concelleiro, Rafa. Como está na lei.
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non son quen de facer absolutamente nada de importancia. Remítome, céspede do campo de fútbol, eh?.
Tiveron que pedir a axuda da compañeira Chelo Vispo para podela acadar. Trouxo o Partido Popular dúas
propostas a este mesmo pleno, trouxa dúas propostas neste mesmo pleno, votárona en contra. Votárona en
contra, pero loitaron para que se fixera, pedindo axuda. Vostede trouxo unha proposta en setembro do ano
2016, que se votou a favor por unanimidade e aínda non son capaces de contestarnos en que camiño está
iso, en que proceso está. Cero. Insisto, témonos que poñer serios, e isto que lle propomos ven a garantir
que así sexa. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Manuel. Rafael, está na súa quenda de palabra.
O Sr. Sierra toma a palabra: A todos nos gustaría poder dispor, dispoñer dun núcleo zoolóxico. Pero
administrativo para levar o libro de rexistro onde ten que ter, altas e baixas, información sobre animais,
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enfermos e tratamentos aplicados, fechas de desinfección, desinsectación e desratización, etc. Un
veterinario, unha empresa xestora de recolección e adecuación de excrementos, debido a que as fosas
sépticas hai que baleiralas cada tres meses ou cando alcancen dous terzos da súa capacidade. Un xestor

para a destrución de cadáveres. Pensos ou alimento. Luz e auga. Isto como mínimo, porque o

voluntariado non é eterno. Supoñendo que encontremos quen se faga responsable. Se non hai que
aumentar o persoal para o coidado de animais e instalacións. A canto cren que ascende todo este gasto?
Ou se fai conveniada con outros concellos do entorno ou non se pode asumir. No momento actual non
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isto é asumible para o concello. Lembren que ten que dispoñer de terreos e hai que comprar. Contratar un

consideramos ante todo que é necesario dar un paso adiante coa intención de desbloquear esta situación e
atopar solucións que garantan o benestar das mascotas e por diversas cuestións podan atopar en situación
de maltrato, abandono, desnutrición, enfermidade, falta de coidado, etc. Consideramos que o goberno non
pode mirar para outro lado cando tantas familias deste concello demandan unha solución e que os propios
animais precisan unha atención específica por parte dun goberno progresista, moderno e sensible ás
circunstancias de indefensión ante inxustizas tan dolorosas como o maltrato e o abandono. Faise
imprescindible apostar pola súa protección e defensa enmarcando dentro dunha política de bo trato e
entorno no que vivimos, polo que dentro do goberno plantexamos a seguinte emenda: buscar unha
situación que reúna os requisitos para a instalación dun núcleo zoolóxico. Segundo, crear unha empresa
de traballo no prazo de dous meses, na que participen todos os grupos políticos e a propia asociación do
noso concello ALMA, para facer propostas que sexan viables para dar solucións ás posibles dificultades,
xestión do núcleo zoolóxico a través dun convenio coa asociación, por exemplo, funcionamento do
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podemos poñer sobre a mesa un compromiso firme para a construción do núcleo zoolóxico, pero

CONCELLO DE BARBADÁS
núcleo zoolóxico, etc. Falar cos concellos limítrofes que queiran adherirse, e poñer esa situación así como
a compra do terreo. Pedir axuda á Deputación para a construción do edificio e instalación, como está na
súa moción e facer campañas para potenciar a adopción, que poden ser charlas nos coles, visitas a unha
canceira. A unha canceira, isto para os nenos. Mascotas e terapia para persoas maiores con dificultade
funcional, alzheimer, etc. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Acende o micro.
A Sra. Varelas toma a palabra: Queríalle facer unha pregunta a Silvia, se me pode contestar, porque
hai un punto do señor Ramón Padrón que si me gustaría que se incluíra a emenda que me propón, porque
penso que por aí podemos ir. E pois tamén me gusta as do Partido Popular, basicamente son as mesmas,
traballo para dous meses, para que na mesa de traballo estean representados os partidos políticos, entendo

ACTA DO PLENO

iso. Dixo así, entendín iso. Realmente gústame. Unha cousa do señor Padrón e do Grupo de Goberno,

gústame a mesa de traballo. Entón a miña pregunta é se podo coller un punto deles e outro punto doutros,
porque penso que o señor Ramón Padrón vai bastante acertado, no punto que me propón porque se isto
para o concello de Barbadás vaille supoñer un esforzo enorme, se nos xuntamos dous ou tres concellos,
podemos sacar isto adiante e ao final é do que se trata. Si, que acepto a túa emenda. Si.

O Sr. Padrón toma a palabra: Tamén estou de acordo co que falou el sobre o tema que falaches ti
agora,
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co cal é o mesmo. E o señor Rafa, propón unha cousa que é unha mesa, como dixo?, unha mesa de

O Sr. Padrón toma a palabra: Por iso. Pero vamos a ver, eu sigo pensando
O Sr. Alcalde toma a palabra:Agradeceríalles que foran breves porque nos quedan dúas mocións, eh!
O Sr. Padrón toma a palabra: Non é por dicirlle que ...
A Sra. Varelas toma a palabra: Non, porque me parecen boa a súa idea.
O Sr. Padrón toma a palabra: Que vaian nese, nese orde.
A Sra. Varelas toma a palabra: Si
O Sr. Padrón toma a palabra: A primeira é a do Grupo de Goberno e ...
A Sra. Varelas toma a palabra: Si, non teño problema.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, pero vaiamos, a efectos da acta. Digamos que a primeira
cuestión sería a aceptación da emenda de don Ramón Padrón, relativa a comarcalización
A Sra. Varelas toma a palabra: Exactamente
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou á extensión territorial o máis ampla posible
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A Sra. Varelas toma a palabra: Da mesa de traballo, si pero poría a túa e a del.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fernández toma a palabra: Pero é que esa é una emenda nosa, por escrito.
A Sra. Varelas toma a palabra: Pero é que, pero vamos a ver.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momentiño. A ver, e que ten que quedar reflectido na acta. Entón,
Democracia Ourensana acepta do señor Padrón esa inclusión
A Sra. Varelas toma a palabra: Si
A Sra. Secretaria toma a palabra: O ámbito comarcal ao ser posible e senón fora posible de municipios
limítrofes.
A Sra. Varelas toma a palabra: Exacto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben. Respecto, ao plantexado polo Grupo de Goberno acepta que
A Sra. Varelas toma a palabra: Exacto

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: Na que formen parte non só todos os representantes políticos da
corporación senón a asociación ALMA.
O Sr. Padrón toma a palabra: E algunha asociación a maiores
A Sra. Varelas toma a palabra: Asociacións, sen especificar ALMA, asociacións que haxa.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale. E do Partido Popular

A Sra. Varelas toma a palabra: É que o do Partido popular leído, basicamente é o que puxen eu coas
dúas cousas que se meten. Entón que vou coller deles? Cando xa está claro. Entende Silvia o tema
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todo elo se leve a cabo mediante a constitución dunha mesa de traballo

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, pois a decisión está tomada.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois entón hai que votar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón vostede acepta a emenda, un punto e o outro
A Sra. Varelas toma a palabra: Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale, perfecto. Votos a favor incluíndo as emendas que aceptou a señora
Fina Varelas?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, Democracia Orensana e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstención?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: E non hai votos en contra, polo tanto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, BNG,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e a abstención do PP: “Moción de Democracia Ourensana de
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Esa é decisión súa.

CONCELLO DE BARBADÁS
Barbadás para a creación dunhas instalacións para un albergue de animais: 1- Buscar un terreo
para as instalacións e construción do albergue (en aluguer ou compra), no ámbito comarcal ao ser
posible e senón fora posible de municipios limítrofes. . 2- Pedir axudas á Deputación para a
construción do edificio e as súas instalacións. 3- Facer campañas para potenciar a adopción. 4Dotar dunha partida específica nos orzamentos para os animais (dita partida ten que ser suficiente
para cubrir as necesidades). 4- Crear unha mesa de traballo formada por todos os grupos políticos
así como asociacións de animais.”
10. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO A FAVOR DAS PERSOAS PENSIONISTAS DO NOSO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción de Compromiso por Barbadás-Grupo Mixto a favor

ACTA DO PLENO

das persoas pensionistas do noso concello. Ten a palabra o seu voceiro.

O Sr. Padrón toma a palabra: Moitas grazas. Dende Compromiso por Barbadás traemos ao debate do
pleno municipal unha proposta que consideramos xusta debido aos últimos anos das políticas levadas a
cabo dende o goberno do Estado. A grande crise económica que padecemos, deixou a moitas familias

sobre todo das zonas urbanas, en situación de necesidade. Moitos dos nosos maiores pensionistas
contribuíron e contribúen coas súas pensións a axudar a fillos e netos a pagar débedas. Ofrecer as súas

propias vivendas cando aqueles quedaron sen elas e mesmo alimentalos e vestilos. O premio que se lle
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CONCELLO

reducir progresivamente o seu poder adquisitivo coas sucesivas subas raquíticas anuais do 0,25% nas
súas pensións, cando o IPC aumenta dez ou quince veces máis. Polo tanto, nós como administración local
podemos poñer o noso grao de area para axudar a este colectivo. Lembrar que dentro das nosas
competencias como entidade local inclúese a de contribuír a mellorar as condicións sociais de
determinados grupos de persoas denominados pensionistas, terceira idade e persoas con diversidades.
Así, e logo desta exposición de motivos propoñemos a adopción dos seguintes acordos: primeiro, aprobar
unha axuda ou subvención para o pago do imposto de bens inmobles, dirixida a pensionistas, terceira
idade ou persoas con diversidade, por unha cantidade equivalente a un máximo do 50% da cota anual do
IBE correspondente á vivenda habitual, que se aplicará en todo caso aos interesados que o soliciten e que
reúnan as condicións previstas na seguinte proposta. A contía da axuda ou subvención estará relacionada
coa carga fiscal soportada pola unidade familiar, por vivenda habitual entenderase aquela na que estea
empadroado o beneficiario coa súa familia. A axuda ou subvención será de aplicación a aquelas persoas
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deu por parte do Estado logo de soportar unha importante carga fiscal durante a súa vida laboral, foi o de

CONCELLO DE BARBADÁS
pensionistas que reúnan simultaneamente as condicións seguintes: primeiro, que o beneficiario estea
empadroado e resida no concello de Barbadás. Segundo que sexa propietario ou usufrutuario da vivenda
onde reside habitualmente, ou concesionario ou titular dun dereito de superficie sobre a mesma. Terceiro,
que sexa titular dunha pensión pública. Cuarto, que figura como obrigado ao pago como o recibo do IBI
do ano en curso. Tamén se aplicará a aqueles solicitantes nos casos nos que o recibo do IBI se xire a
nome do cónxuxe falecido sempre que se cumpran o resto de condicións. Así como a solicitantes
copropietarios en réxime de gananciais pero que non figuran como obrigados ao pago do IBI. Quinto, que
os ingresos totais do beneficiario e os familiares que con el convivan na vivenda non excedan do salario
mínimo interprofesional vixente multiplicado por 1.5. Sexto, que nin o beneficiario nin os familiares que
Que a prestación aquí establecida se destine a satisfacer a cota do IBI da vivenda habitual. Que se

ACTA DO PLENO

domicilie a cota do IBI correspondente á vivenda habitual. Solicitar simultaneamente coa axuda que o
importe desta sexa compensado coa cota do IBI correspondente á vivenda habitual. Os beneficiarios

destas axudas deberán estar ao corrente das súas obrigas tributarias co concello de Barbadás. Para a
solicitude da seguinte axuda seguirase o mesmo procedemento vixente para a solicitude da bonificación
do IBI ás familias numerosas. E último, a dotación orzamentaria precisa para conceder estas axudas ou
subvencións, farase a través dunha modificación de crédito no actual orzamento de 2018 ou a súa
inclusión no orzamento do 2019. Ben, xa sei que me van a dicir que isto non está reflectido na Lei das
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con el convivan posúan sobre outra vivenda habitual, distinta habitual, o dereito establecido no punto 1.

colectivos. A lei non o prohibe. A lei o que establece unha serie de bonificacións de reducións potestativas
nas que fixa unha serie de condicións, que agora non vou enumerar, pero, si que se poden dar axudas para
subvencionar o IIB, a cota do IBI. E moitos concellos así o fan. Entón, nós non entendemos porque por
un lado se di que non se pode, non se pode bonificar, pero si se poden dar axudas, e moitos concellos así
o fan. Hai concellos aquí en Galicia que as dan. O concello de Vilagarcía que está gobernado polo PSOE
concede axudas non aos pensionistas, senón a outros colectivos, concede axudas, senón lean a ordenanza
que está no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, para colectivos máis desfavorecidos socialmente.
Neste caso, nós pensamos nos pensionistas porque as administracións logo do que está facendo o
Goberno do Estado, que agora os pensionistas déronse conta de que están empobrecidos polo que tiveron
que axudar aos fillos e netos, a súa pensión quédaselle en nada e ao cabo dos anos viron perderon
moitísimo poder adquisitivo e botáronse á rúa. E seguramente lle subirán a pensión porque a base de
mobilizacións seguramente lla subirán pero á costa que vamos pagar todos.
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Facendas Locais, segundo un informe de Intervención, pero si que se poden dar axudas para distintos

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Ramón
O Sr. Padrón toma a palabra: Quedo para a segunda intervención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón, a min paréceme, persoalmente estupendo que se poda
axudar ás persoas maiores porque non é só que perderon poder adquisitivo, senón que hai moitas persoas
que non dan chegado a fin de mes. Pero o informe de intervención, que nos facilitaron, pon, “considérase
como pago subvencionable ao pago de tributo sempre e cando poida acreditarse no expediente de
concesións das subvencións que o pago das mesmas responden á finalidade de fomento dunha actividade
de utilidade pública ou interese social, ou de promoción dunha finalidade pública”. Entón, posto isto,
de España, Ourense é a provincia con pensións máis precarias que hai, gustaríame, pero contra un

ACTA DO PLENO

informe que non nos deixa, non podemos facer nada. E voulle dicir unha cousa, non só se tiña que

contemplar ás persoas maiores senón tamén ás persoas que se atopan sen traballo, e tampouco se pode

contemplar, tampouco se contempla. Hai moitas persoas no noso concello que ningún dos dous membros
están traballando. Tamén hai moitas persoas con soldos base de setecentos e pico euros. Habería que
axudar a todos, non a uns si e a outros non. Habería que axudar a todas as persoas con ingresos baixos.

De que forma se pode facer? Eu, a verdade, non teño nin idea. Estaría ben mirar de que forma
poderíamos arranxar isto. Como vostede o propón, cun informe de Intervención, non o damos feito.
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aínda que me gustaría apoialo porque penso que a xente maior con pensións tan precarias porque dentro

tanto pensionistas como persoas xoves porque non podemos discriminar a uns si e a outros non. Penso
que isto baséase en diñeiro, en soldos baixos ou pensións baixas. Entón, para min, habería que englobar
aquelas todas persoas con soldos, soldos ou pensións precarias. 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: En base ao informe que nos fixo a señora Interventora, pois entendemos
que esta moción non se pode levar a cabo. Non se pode aprobar. Pero si o Grupo Popular buscoulle unha
solución, se vostede está a ben admitila. Unha emenda “in voce” e é que se aumente a partida de
emerxencia social para os distintos colectivos incluídos os pensionistas, vale? os pensionistas, para que,
pois, en base a uns criterios. Nós os criterios os poñemos en base a que os poña o Grupo de Goberno,
vale? Ou sexa, non vamos a ser nós quen os poña. O digo, aumentar a partida de emerxencia social para
que os grupos máis desfavorecidos incluíndo aos pensionistas que é a vostede a quen quere axudar, pois
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Entón, a ver se o goberno pode mirar de que xeito podemos axudar ás familias con ingresos reducidos
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realmente en base a uns criterios, se lle pode axudar co pago do IBI. Iso creo que non é ilegal, ao
contrario. Ou sexa, as emerxencias sociais neste concello, non sei, tamén
A Sra. Secretaria toma a palabra: Este é un asunto económico, eu
A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, é que o problema que temos aquí é o seguinte, sigo dicíndoo señor
Alcalde, ou nos poñemos todos de acordo e o pedimos porque creo que se pode pedir, vale?, que se pode
pedir, todos os grupos políticos que nosa señora Interventora deste concello estea nos plenos para que nos
asesore, tamén se vai estar sen falar é mellor que non veña porque total. Pero bromas aparte
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa sabe o que lle vai contestar, que ten un prazo determinado para
responder.
agora un, vamos a dicilo así, comentado con outros interventores, vale?, da súa mesma posición, non o
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ven lóxico e me deron, vamos a ver, podemos traer papeis, podemos facer o que queira, agora eu creo que

podemos dicirlle que estea nos plenos ou que nos conteste ás dúbidas que temos porque é que senón

traemos mocións que agora o señor Padrón, nós podíamos facer ou votar a favor, non?, se realmente isto
se puidera facer porque no fondo da cuestión, pois axudar aos pensionistas con este tipo de, pois axudar,

ou subir a partida de emerxencia social, poderíamos axudar a eses pensionistas que vostede quere. Pero é
que se non podemos sabelo vainos quedar todo no aire e a súa moción vai saír denegada. Enténdeme?
Entón, eu creo que disto teríamos que sacar unha conclusión todos e é que se queremos que sega todo isto
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A Sra. Vispo toma a palabra: Eu lle podo contestar ao que ela dixo o outro día, e é que mire, vai ser

concello nos guíe.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Leva case tres minutos señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón, perdón señor Alcalde, pero
O Sr. Alcalde toma a palabra: Digo case.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non. a nosa emenda “in voce” e esa, pero como non sabemos se é
legal ou non pois queda para o seguinte pleno. Grazas señor Alcalde..
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Nós estamos absolutamente de acordo co que se pide nesta moción.
Entendemos perfectamente que é unha cuestión de dignidade que defendamos aos nosos maiores, as
pensións. Máis que nada, non por unha cuestión de beneficencia senón por unha cuestión de dignidade e
de xustiza social. Traballaron toda a súa vida para ter dereito a cobrar unha pensión. É certo que isto non
é baladí, isto xa ven dende o ano 2011 cando se firma un acordo económico e social, naquela altura, entre
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por bo funcionamento pois que alguén nos busque unha solución para que esta señora Interventora deste

CONCELLO DE BARBADÁS
o goberno do Partido Socialista, UGT, Comisións Obreiras, no que se incrementa a idade de xubilación a
67 anos, increméntanse os anos cotizados para ter dereito a unha pensión máxima, 37 anos. Increméntase
a idade de xubilación para cobrar o 100% da pensión en caso de non ter cotizados todos os anos a 68 anos
e medio. E increméntase tamén o período de cálculo da pensión de 15 a 25 anos. todo isto que significou
é que as pensións fosen mermando ao longo de todos anos. Ademais como pasa sempre, isto se converte
nun círculo vicioso e o que inicia un dos partidos estatais o remata o outro. E así o Partido Popular, no
ano 2013, establece que o incremento das pensións non vai ter como referencia o IPC, senón que vai a ter
un índice de revalorización que limita o incremento anual ao 0,25% mentres haxa situación deficitaria na
Seguridade Social. Por suposto o Partido Popular xa se ocupou moito de que haxa unha situación
débeda pública do Estado, para diminuír a prima de risco. A iso dedicou o Partido Popular a caixa das
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pensións. Que supón que o incremento das pensións sexa o 0.25%? que se perde poder adquisitivo. Dito

doutra maneira, que os nosos maiores son cada vez un pouco máis pobres. En España hai cinco millóns

de pensionistas no umbral da pobreza. A pensión media das mulleres, volvemos a recordar a moción de
antes, a folga deste xoves, a folga feminista deste xoves, a pensión media do estado español dos homes é
de 1.197,70 cts. e o das mulleres é de 742 €. As mulleres cobran de pensión un 37% menos que os homes.

E como xa se reflectiu aquí, as pensións menores de toda España son as galegas, tendo unha pensión de

xubilación media de 897 €, e a mínima de toda Galicia polo tanto, a provincia coa pensión máis baixa do
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deficitaria na Seguridade Social, baleirando a caixa da Seguridade Social, por exemplo para comprar

pensionista ou unha pensionista que cobre 2.000 euros, ten que haber nove ou dez pensionistas que
cobren por debaixo de 400 €, para chegar a esta pensión media de 744 €. Polo tanto, nós entendemos o
espírito desta moción, nos gustaría tela aprobado, pero temos o que xa se comentou aquí, un informe
desfavorable do servizo de Intervención. Eu descoñecía o caso de Vilagarcía. Vouno estudar. Voume
preocupar de ler como teñen eles establecido esas axudas. Chamarei a Vilagarcía e me informarei. Eu non
sabía ese caso pero en todo caso o que din a Interventora nese informe é que as subvencións teñen que
estar xustificadas en base a un obxectivo, a un fin, a unha acción ou a un ben común. Non se poden dar
por unha cuestión sen estar xustificada. E o que propón o Partido Popular de usar as emerxencias sociais
para pensionistas, eu creo que as emerxencias sociais cando veñen a xunta de goberno, se reparten porque
tran un informe favorable dos Servizos Sociais, non? Entón eu creo que ten que ser algo valorable polos
Servizos Sociais e sempre se lles dan esas axudas sociais. Dende logo nós non somos quen para denegar
unha emerxencia social a ninguén. Neste caso non é só cuestión de pensionistas, xa se falou aquí. Hai
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estado español, é a de Ourense. En Ourense a pensión media é de 744 €. Isto significa que se hai un

CONCELLO DE BARBADÁS
persoas con rendas moi baixas cobrando o desemprego, cobrando axudas familiares. Familias con
pensións moi baixas e pode haber un pensionista que ten a pensión máxima. Tamén hai que ser
conscientes disto, non? que é o menos dos casos. Si, si, non, estou refrendando o que vostedes dixeron
con anterioridade. Eu en todo caso vou pedir un informe se é posible vía emerxencia social poder pagar
unha parte do IBI a aquelas pensións máis baixas, eu creo que temos que establecer un límite, non? de
ingresos por renda per cápita, como temos falado moitas veces neste pleno. Eu creo que non é o mesmo
con dous pensionistas con pensión máxima que unha familia con dúas pensións mínimas. Está claro, non?
Entón, eu creo que é cuestión de primeiro pedir informes, para ver se é posible facer isto vía emerxencia
social, analizar o caso de Vilagarcía, se vostede coñece algún outro concello que dea axudas para esta
o informe de Intervención, temos que votala en contra porque non podemos aprobar unha subvención que

ACTA DO PLENO

sabemos que non vamos poder dar porque vai ter reparo de Intervención.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. No suposto de que se levase vía emerxencia social, non
sería competencia deste pleno. Sería competencia da xunta de goberno local e xa o departamento emisor

de informes, con asistencia de Intervención, pero basicamente xa serían os servizos sociais. Entón a día
de hoxe, con este informe non se pode adoptar un acordo. Quero advertilos de que os votos en contra de
informes técnicos poden ser, poden ser constitutivos dunha prevaricación. Entón, tendo en conta a pouca

claridade da situación, quizá é, ou rexeitala de plano ou deixala enriba da mesa para a continuación, facer
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cuestión, para pensionistas, o estudaremos con moito detalle. Tal e como está plantexada a moción e visto

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ten que dicilo Ramón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É que eu estou informando a Ramón. Non estou dicíndoo eu.
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu xa o sei. Poñer isto enriba da mesa. Para que se estude algunha
posibilidade
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver, a adopción se adopta.
O Sr. Padrón toma a palabra: Tócame a min a intervención.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdoe, pero é que a moción ten unha parte expositiva que
manifestan as súas intervencións e logo uns acordos a adoptar. Claro. Entón, os acordos se adoptan ou
non. Pois aí está, é o que lle estou dicindo. Claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Que quere decidir vostede?
O Sr. Padrón toma a palabra: Quero intervir por segunda vez. Aínda non acabaron as intervencións.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, eu rematei a primeira, Ramón.
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un estudo en profundidade.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Home, si pero se o van deixar enriba da mesa, é un pouco.
O Sr. Padrón toma a palabra:Como se está vendo aquí claramente, hai unha problemática e ninguén
sabe exactamente como vai a ... está clarísimo, quedou moi claro co tema das bonificacións, .... agora,
que se poden aplicar axudas ás persoas para que ... no concello, pois, legalmente xa non está claro se é ...
de facer ou non. Non só Vilagarcía, Benalmádena, Jávea, Badalona, ás viúvas en Barcelona tamén están
este tipo de axudas. ... aprobación definitiva da ordenanza da ... O concello abre paso ... aprobación
definitiva da ordenanza de axudas dentro do programa de Inserción social que se modificou para recoller
estas modificacións. Dentro do programa de inserción social. O último paso, a tramitación de axudas….
Ben. En Barcelona ou Badalona non fala disto no programa de inserción social. Fala de axudas para
máximo de 250 €”. Eu con isto quero dicir que hai que buscar algún tipo de solucións a isto, porque, e

ACTA DO PLENO

nós claro traemos aquí uns acordos que, efectivamente, podemos decidir que non os levamos a cabo pois
porque non sexa, pero, ben, pero, queremos deixar enriba da mesa, que era o que trataba de explicar eu
antes, ao final, tal e como se está plantexando isto, o estado vai pagar as pensións porque vánselle botar
os pensionistas á rúa, pero iso vai ser a costa de todos nós, de quitar os cartos dalgún lado. O que está
claro é que o sistema está, vai mal, porque cada vez hai máis pensionistas, cada vez a xente que está

traballando e cotizando é peor, entón, o sistema non recada. E logo despois habería que recortar moitas
partidas de defensa, moitas partidas de tal, para garantir o incremento do IPC dos pensionistas. Vai a
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bonificar o IBI. “A bonificación pode solicitarse e chega a cubrir o 80% do importe do recibo ata un

pensionistas, pero empezar por algún sitio. E hai que pensar que esta xente, esta xente, viron mermado o
seu poder adquisitivo moitísimo. Por exemplo, os meus pais están cobrando os dous unha pensión
mínima. A miña nai pagou, o meu pai foi autónomo, e son 1.100 euros ou algo así. E a sorte que teñen é
que os cinco fillos que somos pois defendémonos nós mesmos, pero esa situación en moitísimas familias
estanlle axudando os pais ao mellor pagándolle
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que acabar
O Sr. Padrón toma a palabra: Pagándolle a luz con 100 € a un fillo ou a outro, co cal a súa pensión
queda aí. Por iso agora se encomodaron tanto, encomodáronse tanto primeiro por
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que reducir, que o tempo, se quere retirar a moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que acabar
O Sr. Padrón toma a palabra: Quero dicir que nós traemos a moción pensando en que dende o concello
temos que facer algo. Algo, sexa vía axuda, non por emerxencia social, porque por emerxencia social hai
65

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

Cod. Validación: ADHLNWYXSFGF5T9WY3KWNMQAD | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 65 a 79

chegar un momento que as administracións van ter que reducirlle impostos aos contribuíntes, ou aos

CONCELLO DE BARBADÁS
moita xente que realmente non é unha emerxencia social. Ou sexa, van tirando, non é dicir que estean
pasando fame, pero, e despois terían que vir, como di a señora Secretaria, tería que ir a, non?, polos
Servizos sociais, terían que facer un informe e moita xente non vai facer iso. A xente o que quere é que
lle, ou lle suban o IPC ou lle baixen o nivel de impostos a pagar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. Debe concluír. A ver. Vamos a ver. Vostede decide, que
fagamos o estudo? Que se retire a moción? O que deixa sobre a mesa?
O Sr. Ramón toma a palabra: Vamos a ver, eu estou de acordo en retirar os acordos da moción si se
pon un acordo en que se vai facer un estudo, realmente que se presente ao próximo pleno de a
posibilidade de conceder axudas aos pensionistas sempre cuns baremos como puxemos aquí.
encauzar e canalizar axudas

ACTA DO PLENO

O Sr. Ramón toma a palabra: E que se traia un informe rigoroso onde se busquen, que se miren os
exemplos todos que hai no resto do estado. E nada, que se dea unha proposta dende o goberno si se pode
facer algo para reducir a carga fiscal sobre os pensionistas. Non sei a forma en que se articulará pero,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede é o que ten que facer a proposta, señor Ramón, é o poñente da
moción.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Que se elabore un informe

O Sr. Ramón toma a palabra: Un informe rigoroso dende a área económica e dicindo que se pode
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, que dende a área económica se realice a posibilidade de

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. Entendo o que di o señor Padrón para os pensionistas,
pero, non, vamos a ver, señor Padrón, aquí hai xente con soldos tamén pequenos. Vamos a ver, non
podemos dicir, este colectivo, ímoslle baixar o IBI porque son pensionistas e outras persoas gañando un
RISGA por exemplo que son catrocentos e pico euros, non axudalos. Vamos. Cando partimos dunhas
axudas, que eu estou de acordo, vólvolle repetir. Estou de acordo que se axude ás persoas do concello de
Barbadás con soldos ou pensións precarias, vale? que parta da base que estou de acordo. Pero o que non
podemos facer é a un colectivo si e a un colectivo non. Entende? E vostede só o basea nos pensionistas.
Amplíe un pouco máis ás persoas con soldos pequenos, pero non só aos pensionistas. Porque a min só me
poñen aos pensionistas, paréceme inxusto deixar outras persoas que ao mellora gañan 400 €, señor
Padrón, e con fillos a cargo. Entón, non fagamos diferenza entre pensionista e persoas traballando, ou
persoas en paro, que sexa algo xeral, que se poda facer ás persoas necesitadas, pero, vía subvención non
se pode, e vía asuntos sociais, vostede non quere. Entón a ver, dígame que solución hai? Non sei. É que
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facer dende o concello para reducir a carga fiscal dos pensionistas deste concello.

CONCELLO DE BARBADÁS
estamos, eu polo menos encóntrome perdida, neste punto, porque tal como o propón, nada, e da outra
forma, vía asuntos sociais, que podería ser unha forma de axudar ás persoas necesitadas, non só
pensionistas. Porque un pensionista ao mellor gaña setecentos, en Ourense, 740, dúas persoas son 1.400.
pero é que eu coñezo xente no concello de Barbadás, vivindo con 400 € dúas persoas. Penso que esas
persoas teñen moita máis necesidade que unha persoa que os dous gañan 1.400. Entón tense que basear
non en pensionistas, tense que basear en poder adquisitivo moi baixiño. Penso que temos que ser un
pouco xustos con todos. E eu estou de acordo en axudar a todas as persoas, ou sexa, está claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Voceiro do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: O primeiro dicirlle ao señor Fírvida, o primeiro goberno que conxelou as
socialista. Vale?

ACTA DO PLENO

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa o dixen. É que empecei por aí.

A Sra. Vispo toma a palabra: É para recordarllo. Sacouno o meu compañeiro Manuel para recordarllo.
Vamos ao que realmente está na moción do señor Padrón. Vamos a ver, Euskadi, Cataluña, as viúvas de

Badalona, Málaga, Onda, Torrelodones, están facendo estas axudas, vale? O poden ver en internet igual

que entramos todos. Que pasa? Que é por inserción social, emerxencia social. Vale? entón, isto si é, o
outro non é legal, pero isto si, hai concellos onde o están facendo. Entón, a nosa proposta era un acordo,
en substitución do seu, para que se aumentara a partida de emerxencia social para todos os colectivos en
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pensións e que rebaixou o salario dos funcionarios e logo conxeladas durante anos, quen foi? O goberno

que teño que darlle a razón neste caso, vale? Xa ve que o Partido Popular, cando a ten, a ten. Entón o que
dicimos é aumentar esa partida pero con uns criterios que o Grupo de Goberno poña a través de servizos
sociais ou de emerxencia social, ou coma queiran chamalo, vale?, e que realmente se beneficie a todos os
colectivos que teñan estes problemas económicos e que poidan pagar o seu IBI. É iso, o que nós dicimos
é, un acordo substitución, que iso realmente é o que pedimos.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa está falado, non vamos a falar outra vez. Hai que intervir e votar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que intervir, efectivamente, o Partido Popular estalle facendo unha
emenda, por dicilo dalgún xeito. Tena que aceptar ou non aceptar. Xa sabemos que a cuestión que vostede
plantexa, Ramón, Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: É que efectivamente, está facendo unha emenda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Efectivamente, vostede ten que aceptala ou rexeitala.
O Sr. Padrón toma a palabra: Se a señora Secretaria, como estaba explicando, pode aceptar esta
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base a uns criterios lóxicos, vale?, a todos os colectivos. Non soamente como dicía a señora Fina Varelas,

CONCELLO DE BARBADÁS
emenda e aprobar a
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa dixo que si. Falábamos dun estudo. É que son cousas diferentes.
A Sra. Vispo toma a palabra: É un estudo, é un estudo, Ramón. Claro é que estás aprobando o teu.
Estudar, a ver
O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, iso que vostede plantexou antes, está aceptado por todos os
grupos. Claro. Ramón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Hai que elaborar un informe económico sobre as posibilidades de
axuda aos pensionistas. Iso é ...
A Sra. Vispo toma a palabra: É aos colectivos.
de renda. É dicir, non se pode establecer ningún tipo de bonificación ou subvención que non estea

ACTA DO PLENO

baseada nun nivel de renda porque recordo que hai pensionistas que son multimillonarios.
A Sra. Vispo toma a palabra: En base a uns criterios.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Facendo un informe en contra é, ou vostede acepta deixalo enriba da

mesa, constando en acta a petición dun informe detallado en materia económica, ou se vota esta moción
tal e como está.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede é o que ten que decidir.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Podo intervir?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero non corresponde porque é unha materia económica que nivel

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, é que a emenda é a busca de solucións para
O Sr. Padrón toma a palabra: A emenda estaba falando da emerxencia social.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero podía ser unha solución, un estudo do informe.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, eu non estou buscando propostas. Vamos a ver. O Grupo
Popular, está buscando, eu busquei, a ver, só un momento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, eu creo, eu penso que co texto que acaba de comentar a señora
Secretaria, englóbase incluso a proposta que está facendo a señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non. Non, non. Non. A ver
A Sra. Varelas toma a palabra: Non se da acabado.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, eu acabo en dous minutos. Vamos a ver. Nós é, a través, é que o
vimos nos concellos onde, e nos concellos onde pronunciado ti e eu pronunciado eu, que a través, si se
pode facer a través de emerxencia social. Vale? Si se pode facer. É legal. Home non creo que Cataluña,
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O Sr. Padrón toma a palabra: Entón a emenda non ven a nada.

CONCELLO DE BARBADÁS
que Euskadi, que…, a ver, que estean ilegalmente. Vale? Entón, nós o que lle propoñemos a el para que
se aprobe esta moción, vale, é que aumentemos esa partida de emerxencia social, vale? para que todos os
colectivos, non só os pensionistas, en base a uns criterios que poña o Grupo de Goberno. Pero é que llo
estamos poñendo en bandexa. É que a a ver. Todos nós estamos de acordo en que si se pode axudar a
distintos colectivos, vale? En base a uns criterios legais que eu non son quen de dicir, neste momento.
Vale? Xa está.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero é que estamos falando dos pensionistas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, xa está. É igual. Xa me nego.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é posible porque ten que ser a través da renda. Exactamente. A ver,
A Sra. Vispo toma a palabra: Xa está, eu non volvo a intervir. Son as once e cuarto.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel, por favor.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vale, estou na miña quenda
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Vale. Primeira cuestión. A min as veces dáme a sensación que traemos
mocións para que se aproben mocións, non para que se fagan cousas positivas para o concello. Dá a

sensación de que estamos dispostos a darlle a volta ao calcetín, volver o que é branco a negro con tal de

sacar algo adiante. Vamos a ser minimamente serios. Primeira cuestión. Emerxencia social, di a Portavoz
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Fírvida quería comentar algo.

emerxencia social. Tivemos que facer unha modificación de crédito
A Sra. Vispo toma a palabra: Non entres por aí agora, home, por favor.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: para poder dar emerxencias sociais no ano 2015 porque non
deixaron un só duro para as familias necesitadas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero que ten que ver iso?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Estou na miña quenda de palabra señor Alcalde, é que levo corenta
minutos esperando nesta moción caótica.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Dende aquel ano, incrementamos substancialmente as partidas para
emerxencia social. Segunda cuestión, emerxencia social, si, para pensionistas e para todo o mundo que o
necesite. Como dixo Fina, eu apoio absolutamente o que dixo Fina. Non podemos facer unha emerxencia
social única e exclusivamente para un grupo social porque estaríamos discriminando por exemplo a uns
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do Partido Popular, o ano pasado quedou unha partida ridícula, perdón, no ano 2015, ridícula para
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pensionistas que tiveran unha pensión mínima e que vivisen de aluguer, porque non pagan IBI, entón
como non pagan IBI non lle bonificamos o IBI, viven de aluguer, cobran 450 € de pensión, pagan 400 de
aluguer e non lle damos ningunha axuda. Eu creo que iso estaría mal. E o mesmo con outras familias.
Non fai falta ser pensionista, hai moitos parados e paradas neste concello que teñen ingresos moi, moi
pequenos. Algúns incluso menos que as pensións mínimas deste país. Eses tamén merecen que se lles
pague non só o IBI senón tamén ao mellor un aluguer. Polo tanto, tal como ven a moción, para nós é
inasumible. Xa o dixen antes. Con todo o cariño cara os pensionistas e todo o que dixen antes. É máis,
este concello xa, este goberno xa rebaixou o IBI nun 8%. O que pasa que con carácter xeral, para todos os
veciños de Barbadás. Non facemos distincións. Se queren vostedes podemos facer unha xunta de
menos recursos, de todo tipo, non por grupos sociais. E só recordar unha cousa, o orzamento do ano 2018

ACTA DO PLENO

está feito. Se queremos adicar máis partidas a emerxencia social teríamos que quitalo doutro lado. Eu o

que propoño aos grupos da oposición é que cando nos traen a este pleno propostas de aumentar partidas,
por favor, que nos digan de que partida queren que saquemos diñeiro. Porque vir aquí a dicir que

queremos aumentar partidas de emerxencia social, eu o primeiro eh! E o dobre que vostedes propoñan,
pero propóñame de que lado quitamos diñeiro, porque, porque se o señor Montoro non deixara utilizar o

remanente de tesourería para cuestións sociais, entón si que teríamos aí diñeiro para adicar ás familias
máis necesitadas de Barbadás. O remanente de tesourería en vez de ser enterrado en cemento e en ladrillo
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portavoces para mirar como podemos facer a través de emerxencia social, dar axudas ás familias con

Partido Popular nos deixe.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón. Non temos aquí toda a noite.
O Sr. Padrón toma a palabra: Darlle a volta ás cousas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu fago a miña intervención. Eu fago unha intervención.
O Sr. Padrón toma a palabra: Estou de acordo en ... para dicirlle a vostede que faga un estudo e venme
dicindo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Ten que rematar porque se non, someto a votación.
O Sr. Padrón toma a palabra: O que pasa é que vostedes, vostedes non están pola labor, aquí, de axudar
a ninguén. Nin aos pensionistas nin aos menos favorecidos nin a ninguén.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, aquí estáselle dando todo tipo de facilidades para decidir que
facer coas persoas que están necesitadas neste concello en relación ao IBI. Diga que quere facer coa
moción?
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poderíamos adicalo ás familias necesitadas de Barbadás. Pero para iso fai falta que o señor Montoro e o

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra: ____ Xa que se puxeron neste plan votámolo como está.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Moi ben. Veña, votos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor, Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? En contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale, todo o resto
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor de Grupo Mixto e os votos
en contra de PSdeG-PSOE, BNG, PP e Democracia Ourensana o seguinte acordo: “Moción do Grupo

11. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO-COMPROMISO POR BARBADÁS, PARA A FORMACIÓN

ACTA DO PLENO

EN PRIMEIROS AUXILIOS.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Grupo Mixto-Compromiso por Barbadás, para a
formación en primeiros auxilios.
O Sr. Padrón toma a palabra: Líanse vostedes solos. Líanse vostedes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor Ramón, interveña, interveña con esta moción.

O Sr. Padrón toma a palabra: Formación, ou moción para a formación en primeiros auxilios. A
Organización Mundial da Saúde, define o accidente coma un suceso xeralmente previsible que provoca
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Mixto a favor das persoas pensionistas do noso Concello”

se presta a alguén ferido ou repentinamente doente, antes da chegada dunha ambulancia ou persoa
cualificada, para conservar a vida, evitar o agravamento do estado da vítima, son métodos seguros e
simples de salvar vidas nunha situación de emerxencia. As emerxencias poden ocorrer en calquera
momento, lugar ou calquera persoa. As persoas máis próximas son quen deben actuar primeiro nestas
situacións. Persoas como calquera de nós salvan o 90% das vidas. Todos podemos ser heroes aprendendo
primeiros auxilios e prestándoos chegado o momento. Así como asegurando que a capacitación en
primeiros auxilios sexa accesible para todas e todos. Cada ano, milleiros de persoas vense afectadas e
morren por falta de coñecementos sobre como responder ante unha emerxencia. Os primeiros auxilios
brindan unha resposta rápida inicial para protexer ás persoas e minimizar o impacto, as complicacións
que se puideran xerar cando non se recibe a asistencia oportuna. Os cursos de formación e os servizos de
primeiros auxilios, son unha das principais actividades pola necesidade que foi identificada na atención
inicial das emerxencias e nos procesos de redución de risco. As administracións debemos promocionar o
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ou pode provocar unha lesión. Os primeiros auxilios, refírense á asistencia ou tratamento inmediato, que

CONCELLO DE BARBADÁS
desenrolo dos coñecementos e as competencias coa relación aos primeiros auxilios, deseñando estratexias
para que estean ao alcance de todas e todos. Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos:
primeiro, comezar unha campaña para que con todos os recursos ao noso alcance se imparta a toda a
poboación interesada, formación en primeiros auxilios, coa fin de estar adecuadamente formados no
suposto de que se produza un accidente. E segundo, ofertar esta formación á poboación das nosas aldeas
a través das asociacións de veciños, as cales se lles ofrecerá a opción de recibir estas charlas ou cursos.
Ofrecer estes cursos aos propios traballadores do concello que estean máis en contacto cos grupos de
maior risco e vulnerabilidade, nenos, persoas maiores e dependentes, ou persoas con diversidade.
O Sr.Alcalde toma a palabra: quere engadir algo máis ao texto?
explicou en comisión informativa, dous, un o ano pasado e outro que vai haber este ano, pero foi no

ACTA DO PLENO

núcleo de A Valenzá. Nós queremos que se estenda ao resto das parroquias do concello. E no tema dos

traballadores xa sabemos que hai certos grupos que xa teñen eses cursos, que aparte estanlle obrigados
por, para,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Para impartir

O Sr. Padrón toma a palabra: Para impartir, ou sexa, para o seu posto de traballo que realizan, pero

tamén dar a posibilidade a outros traballadores do concello que tamén se encontran, pois que non os
teñan, pois poidan telos. Nada máis.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Non, somos conscientes de que houbo algún tipo de curso como nos

A Sra. Varelas toma a palabra: Outro día nas comisións informativas, Marga informounos que xa se
realizou un curso destes e tamén nos deu a data do próximo curso que se vai a realizar. Eu penso que
estes cursos están abertos a todas as persoas que queiran ir, sexan de A Valenzá ou de calquera pobo. En
canto as traballadores que traballan con persoas maiores, que traballan con persoas maiores ou con nenos,
estes cursos elles obrigado par ao seu traballo, para defender o seu posto de traballo, polo tanto penso que
é unha moción que xa se está realizando. Non vexo a carencia ou necesidade de máis porque si se fixo un
e agora hai xa fecha para outro, pois pódense apuntar perfectamente dos pobos, digo eu. Porque ao mellor
vostede fai un nunha asociación de veciños e só van dúas persoas e faino en A Valenzá e van trinta ou
corenta persoas. Non me parece lóxico, ou vintecinco, o que non me parece lóxico é ao mellor facelo nun
pobo para unha soa persoa. Digo eu, non sei. Pódese facer, ao mellor mirar, se hai suficientes persoas en
dous ou tres pobos xuntalos nun, nunha asociación de veciños. Non facer un por cada asociación que ao
mellor non contan con xente suficiente porque eu penso que non estamos tirando o diñeiro, curso por
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

CONCELLO DE BARBADÁS
veciño. Penso eu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas señor Alcalde. A ver, aquí o que si que temos é que matizar.
Eu penso que o fondo da cuestión e con todo o interese que está a mostrar o señor Padrón nesta proposta,
do que se trata é de que estes coñecementos, de primeiros auxilios, pola súa importancia cheguen a todo o
mundo. Se o único que facemos é focalizar e centralizar un curso de formación no CET, vinte e cinco
persoas, díganme vostedes o resto da poboación de que se vai a beneficiar. Eu entendo e o señor Padrón
penso que comparte coma min, que todas estas propostas deben ir canalizadas a través das asociacións de
veciños en cada unha das parroquias. As propias asociacións son as que saben o número de persoas que
a día con eles nos pobos. E entón, poden chamar a esas persoas, “mira isto é conveniente que vaias a

ACTA DO PLENO

facelo, vannos dar unhas charlas, vannos dar unhas pequenas pautas que poden salvar unha vida a

calquera persoa que tes contigo na túa propia casa ou que te atopas con ela na rúa, con algún problema”.
Entón eu penso que debemos focalizar, canalizar a través das asociacións de veciños en cada unha das
parroquias. De feito, isto xa hai moito tempo que se ven facendo, non é algo novo, vense facendo neste

concello dende hai moitos anos, e incluso hai asociacións e vou poñer o exemplo da que máis coñezo, a
de Loiro, estamos realizando unhas xornadas sanitarias anuais. E un dos módulos que se dan nesas

charlas é o tema de primeiros auxilios. Eh! Entón eu penso que por aí é polo terreo que temos que ir.
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podan participar nestes cursos e son as que poden captar á xente, animar á xente, porque están no seu día

formación no CET, senón como pretende o señor Ramón, e como pretendemos dende o grupo do Partido
Popular, abrilo ao resto das parroquias. É dicir, se Mahoma non vai á montaña, vinte e cinco persoas no
CET, que a montaña veña a onde ten que vir. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Marga.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Ola. Boas tardes a todos. Estou totalmente de acordo cos tres
grupos que interviñeron ata agora. Noso interese é, pois, chegar ao maior número de persoas, dende logo,
e cun curso para vinte e cinco persoas, que non se fixo no CET, que se fixo na Solaina, dende logo, pois
non é suficiente, non? Seguindo os acordos que nos presenta o señor Padrón, pois, o da campaña,
realmente xa o estábamos, podémolo seguir facendo, pois a través deste tipo de convocatoria de cursos,
que son totalmente gratuítos para os asistentes e que son impartidos sempre por profesionais médicos,
non? para, pois para formalos nunha mellor medida nestes primeiros auxilios. Estou totalmente de acordo
que non chega un, que fixemos un no ano 2016, e vamos a facer outro agora, a data xa vola pasei o outro
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Entón é bo que teñamos en conta esta proposta e que non o centralicemos unicamente nun curso de

CONCELLO DE BARBADÁS
día, o 18 de abril, con vinte e cinco persoas que xa están anotadas, xa o temos completo. E que
seguiremos facendo máis a medida que nolo vaian demandando, porque cada curso que nós facemos no
programa Fórmate, sempre pedimos á xente que nos demande máis cursos. Pois non é dos cursos que
máis nos demandan, pero consideramos que é un tema moi importante e nós seguiremos promocionando
este tipo de cursos. Tamén estou de acordo que, pois, podemos facer un chamamento expreso ás
asociacións para saber que persoas están interesadas, e onde, aquelas asociacións que reúnan, igual que
noutros cursos, que reúnan un mínimo de persoas interesadas podemos impartilo alí tranquilamente. E
xenial. Nós cantos máis cursos impartamos mellor. Tamén este tipo de accións estámolas levando cos
nenos e por iso realizamos o 16 de outubro, por primeira vez, celebramos o día nacional da RCP. E
os reunimos no pavillón, con 35 bonecos para que practicaran a RCP, con persoal médico e tamén,

ACTA DO PLENO

acompañados dos seus profesores para darlle estas nocións. Non? este día, o 16 de outubro, tamén é outro

día que visto o éxito que tivo, seguiremos celebrando. En canto aos traballadores, como ben dixo a señora
Fina, tanto os monitores de ocio e tempo libre, como auxiliares de axuda ao fogar, ou sexa todo este

persoal, traballadores do concello que están con este tipo de persoas traballando, nenos, persoas maiores,
persoas dependentes, pois xa teñen a súa propia formación específica en primeiros auxilios. Porque é así,

está nos seus cursos de formación, non?. pero tamén me parece interesante aínda que non é obrigatorio,

que os traballadores teñan este curso, aos demais traballadores, me refiro, si que podemos propoñer un
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tivemos unha participación de 80 nenos, de 80 nenos, de quinto de primaria de ámbolos dous cursos que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A Sra. Pérez toma a palabra: Pero si o podemos propoñer e aquelas persoas, aqueles traballadores e
traballadoras que queiran realizalo pois perfecto, organizaríamos cursos deste tipo. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Valoro moi positivamente agora as palabras que acaba de dicir a
señora concelleira. Efectivamente, por ese sentido ía a moción de seguir coas campañas, seguir co tema
dos nenos, seguir co tema do curso ese que está facendo, pero ampliar, e señora Fina, eu cando, as súas
mocións leoas, palabra por palabra leo os acordos. E senón pois voullo ler eu porque parece que non
entende nada, estame falando aquí que se lle imos facer cursos ás asociacións, que si só se apuntan un ou
dous. Mire o punto dous pon, ofertar esta formación á poboación das nosas aldeas ou parroquias, a través
das asociacións veciñais ás cales se lles ofrecerá a opción de recibir estas charlas ou cursos. Como ben
dixo o señor Manuel, hai que ofrecerlles as charlas e cursos ás asociacións e as asociacións son as que
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curso para formar a estes traballadores. Non é obrigatorio

CONCELLO DE BARBADÁS
van a canalizar e a traer o maior número de xente posible. Se despois só traen a unha persoa pois diranlle
á señora concelleira, mire só teño unha persoa, pois mire, que veña a outra parroquia que aquí
apuntáronse trinta. Entón, se fai o favor, antes de falar lea o que pon o texto perfectamente, con puntos e
comas, e despois diga o que teña que dicir, e nada máis. Si, como dixen antes tamén, no tema dos
traballadores, efectivamente, os que xa teñen que ter ese curso pois. Máis que nada ía para o mesmo que
nas asociacións, ofertarllo aos traballadores, por exemplo os que están aquí nesta casa ou outros, que non
é obrigatorio pero o que o queira facer pois polo menos que teña a posibilidade de facelo, porque aquí ao
fin e ao cabo entra moita xente, hai moito movemento que nun momento dado pode haber unha situación
de risco. E nada máis. Ese era o único sentido que ten a moción. Nada máis.
A Sra. Varelas toma a palabra: A ver señor Ramón o que vostede non entende. Vamos a ver, eu sei ler.

ACTA DO PLENO

Ao mellor moito máis non sei, pero ler, ata aí chego. Vostede pouco máis mándanos facer un curso a toda

a poboación de Barbadás. Eu lin a súa moción e basicamente, basicamente se me poño, “comezar unha

campaña para que todos recursos ao noso alcance impartan a toda a poboación interesada”. Vamos a ver.
Aquí xa se fan cursos. A xente quere máis cursos, que os demande. Eu supoño que se ao concello ven

unha asociación de veciños e lle demanda un curso e hai unha asistencia de quince ou vinte persoas
dubido moito que o concello non queira facer un curso. Agora, antes de poñerse a facer cursos ou de

ofrecer cousas hai que saber o interese que ten a poboación. Penso eu. Vostede non di que hai que, vamos
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Señora Fina, ou dona Fina.

facer cursos sen saber se hai unha demanda dos cursos. Vostede fixo un estudo de saber se as asociacións
veciñais teñen unha demanda. Supoño que si, porque hai xente maior que quererá estar enterada. Pero
supoño. A realidade é que non a sei. Vostede trouxo dalgunha asociación, chegoulle algunha asociación.
Dígame nome dunha asociación que chegou onda vostede, queremos facer un curso, e a ver. Porque eu
penso que as cousas hai que empezalas así. Vostede predica así e agora cando non lle interesa predica
doutra forma e aínda encima di que non sei ler. Pois eu interprétolle mal as súas palabras. Como sempre
interprétolle mal porque ou non se explica ben. Non é que non se explica ben, eu creo que se está
acostumando a facer o que lle dá a real gana. E cando vostede non se sae coas súas entón xa, xa pinta un
zipitoste que non entende nada. Eu creo que a vostede nunca lle dixen que non sabía ler. Supoño. Non lle
insinúo que non lea as miñas mocións. Non, vostede acaba de dicir que non sei ler e que non leo as súas
mocións. Lina perfectamente pero para facer esta moción, na cal estou de acordo, primeiro hai que ver a
necesidade da poboación, se a quere. A ver. Asociación de Loiro, quere este curso? Moi ben. Mándaselle
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a ver señor Ramón, vostede non di que hai que empezar as cousas polo chan, pois vostede non, xa fala de

CONCELLO DE BARBADÁS
unha carta. Asociación de Loiro, vostede quere facer o curso tal. Que hai unha resposta afirmativa, pois
que se faga o curso. Claro que estamos de acordo. Pero primeiro haberá que saber que asociacións
veciñais a queren.
O Sr. Padrón toma a palabra: e que pon aí?. Ofertar.
A Sra. Varelas toma a palabra: Pois entón como di que non sei ler.
O Sr. Alcalde toma a palabra: por favor, non interrompan ou zanxo
A Sra. Varelas toma a palabra: Non, eu estou na miña quenda de palabra, eh?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten razón.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver señor Alcalde, está sendo moi inxusto porque ten que calar
O Sr. Alcalde toma a palabra: É certo. Ten vostede razón.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra: É que a min iso de zanxa. Paréceme aquí, a ver. Pero señor Padrón,
segue falando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Padrón, está seguindo interrompendo.

A Sra. Varelas toma a palabra:A ver, señor Padrón, hai que ser un pouco máis conciso e non botar

como na moción de antes, vinte minutos, para non chegar a nada. Quere que llo diga? Pois o que eu

estaba dicindo. Eu sei ler as mocións. Non, foi culpa miña. Se lle parece presenteina eu e se lle parece,
vostede non fixo caso ao que lle dixeron e fixo o que quere, coma sempre. Estou de acordo que se fagan
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ao compañeiro.

demanda de calquera asociación veciñal, cultural ou deportiva ou calquera tipo. Entón si, pero ten que
haber un mínimo de persoas. Non podemos estar facendo cursos para tres ou catro persoas, vale? quedou
entendido o que eu dixen? Entende como sei ler?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel.
O Sr. Fernández toma a palabra: A min vanme desculpar todos pero estame entrando a risa porque
estamos chegando todos aos mesmos acordos, pero cada un estáo dicindo de distinta maneira. Non?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina agora non interrompa vostede, por favor.
O Sr. Fernández toma a palabra: A ver, vamos matizalo. O señor Ramón como ben explicou e despois
incluso maticei, el o que propón é que se lle ofreza a posibilidade ás asociacións de veciños de realizar
este curso. Eu penso que con iso que mellor sondaxe para saber se si ou senón vamos a ter xente para
estes cursos. É que estamos chegando aos mesmos acordos pero dándolle voltas de aquí para alá. Isto
paréceme importante e penso que todos o vamos a votar a favor porque é, penso que a mellor vía para
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estes cursos sempre e cando se faga un estudio que haxa unha demanda, non estudio, que haxa unha

CONCELLO DE BARBADÁS
conseguilo, a través das asociacións de veciños. E despois hai outra cousa, estamos falando dun dos
únicos colectivos de traballadores, colectivos laborais do concello que si teñen a obriga a través do seus
certificados de profesionalidade ademais de ter estes módulos feitos e superados, incluso. Pero tamén hai
outra serie de colectivos que é obriga das administracións públicas facilitarlle os coñecementos en
prevención de riscos, en riscos, moi enfocados incluso aos seus postos de traballo. Pero unha parte
importante da que nos estamos esquecendo co tema de evacuación, primeiros auxilios, emerxencias e
demais, é a reciclaxe. Por que? Pois porque no día ao día van xurdindo cousas novas, incluso temas
sanitarios novos, porque agora un RCP non se fai se temos a dúas persoas, dúas insuflacións, cinco
masaxes, cinco insuflacións, dous masaxes. Está cambiando. E os estudos van enfocados a que hai que
Entonces tamén é importante, que si, que a todos os colectivos, eh!, incluídos os que traballan con xente

ACTA DO PLENO

dependente e nenos e demais, para todos en xeral, a reciclaxe non estaría mal. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora concelleira.

A Sra. Pérez toma a palabra: Xa que estamos todos de acordo, volvo a dicir que estamos de acordo con
esta moción. O que apunta agora mesmo, a reciclaxe, si claro, paréceme interesante, pero claro, nós non
podemos obrigar aos traballadores a facer a reciclaxe. Si podemos ofertar eses cursos e estarán aí a

disposición dos traballadores e traballadoras que así o desexen facer, non? Por nós non vai a haber ningún
problema como tampouco vai haber problema para poñernos en contacto coas directivas de cada
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reciclarse e ir adoptando as novas, os novos coñecementos que se van día a día ampliando neste eido.

pobos, como tamén ten, xa temos tido así algún curso pois que ao mellor pois hai cinco neste pobo e
cinco tal, pero xúntanse nun determinado sitio e organizamos ese curso dos que están interesados. Por iso
non vai haber ningún problema, non? e nada máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten un minuto máis para rematar a faena.
O Sr. Padrón toma a palabra: Voulle ler o segundo punto, por se non o ten claro
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver, por favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina ,se agora interrompe, vaise alongar máis. Que remate. Que remate.
O Sr. Padrón toma a palabr: Ofertar esta formación á poboación
O Sr. Alcalde toma a palabra: O micro, Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: É igual. Con que me escoites ti xa está. Mira, ofertar
A Sra. Vispo toma a palabra: Non sei se estará ligando.
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asociación e propoñerlle que se teñen un mínimo interesado de xente nas súas asociacións ou entre varios

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra: Non home non, tampouco o tomes a mal. Ofertar esta formación á
poboación das nosas aldeas a través das asociacións de veciños ás cales se lles ofrece a opción de recibir
estas charlas ou cursos. Aquí non di que se lle mandará xa aos monitores para que fagan o curso. Vale.
Non se gasta nada con iso. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votamos a moción polo tanto. Votos a favor? Todos. Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: Moción
do Grupo Mixto para a formación en primeiros auxilios: 1- Comenzar unha campaña para que,
con tódolos recursos ó noso alcance, se imparta a toda a poboación interesada formación en
primeiros auxilios, co fin de estar adecuadamente informados no suposto de que se produza un
veciñ@s, ás cales que se lles ofrecerá a opción de recibir estas charlas ou cursos. 3- Ofrecer estes

ACTA DO PLENO

cursos aos propios traballadores do concello que estean máis en contacto cos grupos de maior risco
e vulnerabilidade (nen@s, persoas maiores e dependentes ou persoas con diversidades)”
PARTE DE CONTROL
12- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.

De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o artigo
22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno queda

Número: 2018-0004 Data: 11/04/2018

accidente. 2- Ofertar esta formación á poboación das nosas aldeas a través das asociacións de

A Corporación queda enterada das mesmas.
13- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas, por escrito, por favor. Rogos e preguntas por escrito,
por favor. Por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra: So un minuto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se é un son todos, entón non. Rogos e preguntas por escrito, dixen. Non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non está obrigado. Se queren facelo por escrito, se levan facendo
anos por escrito.
O Sr González toma a palabra: Dende logo as leccións de democracia “las justitas, las justitas”
levamos catro anos papando caralladas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Seguín o que me dixo a Secretaria.
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informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr González toma a palabra: Dá cada día máis vergoña
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por finalizada
a sesión, sendo as 23:40 no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, de todo o
que, como secretario, dou fe.
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