ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 07 DE MAYO
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 MAYO de 2018 reú-

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

nese en sesión ordinaria,

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

en primeira convocato-

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

ria, o concello Pleno,

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

baixo a presidencia do

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

Sr. alcalde, coa asisten-

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

cia

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

concelleiros/as. Relacio-

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

nados na marxe, actu-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

ando como secretario,

D.ª SANTIAGO GONZÁLEZ PEITEADO(DO)

Silvia Alonso

sendo

horas do día 07

dos

Sres./as.

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

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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Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
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Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 05/06/2018
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5
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CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Damos comezo a este pleno ordinario do día 7 de maio de
2018. Antes de nada poñer en coñecemento de todos vostedes que faleceu, non hai moito
tempo, un voluntario de Protección Civil e polo tanto están aquí os membros de Protección
Civil para renderlle unha pequena homenaxe. E dende aquí, dende Alcaldía e creo que en
nome de todos vostedes, quero facer unha pequena declaración en relación a Protección Civil.
Hai poucos días produciuse o falecemento do voluntario de Protección Civil, Juanma. É un
momento para o recoñecemento do traballo, esforzo e dedicación de Juanma. O voluntariado
persoal e tamén a nivel familiar. Trasladar o noso agradecemento por todo ese esforzo á súa
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familia e amigos e a todos e todas compañeiros e compañeiras de Protección Civil de
Barbadás. E tamén é necesario, e debe ser necesario, un recoñecemento para toda a
agrupación de Protección Civil de Barbadás. Sen os vosos servizos que se prestan no noso
concello non terían o mesmo nivel de calidade e de entrega. Moitas grazas a Juanma. Moitas
grazas a todo o voluntariado de Protección Civil en Barbadás. Creo que merece un aplauso. Si
Dani ou Iago, queren facer uso da palabra en nome.
O Sr. Rey de Protección Civil toma a palabra: Nada. Simplemente agradecerlles a todos,
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representa unha entrega cara os demais. Trátase dunha paixón, pero tamén dun sacrificio

pois, sabemos que nos teñen bastante estima. Foron moitas as mostras de cariño que nos
representan a vontade do pobo.

Entendemos que a través desa vontade popular nos

transmiten o cariño de toda a cidadanía, que como ben dixo o señor Alcalde, ese
recoñecemento que temos, non só por parte da corporación, senón que cremos, entendemos
por parte da maioría da sociedade de Barbadás, pois, non escatimen en dotar de
recoñecemento pero tamén de esforzo material e económico para que podamos levar a cabo,
seguir levando a cabo a labor altruísta que facemos. Non tanto por min, como traballador
desta institución, senón como para os voluntarios que tanto tempo lle dedican ao fin, e non só
a esta agrupación, senón a toda a cidadanía de Barbadás. Moitas grazas e mais nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se algún dos voceiros ou voceiras queren facer uso da
palabra? Ten un momento, en relación a este asunto.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Nada. Simplemente subscribir as palabra do señor
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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fixeron chegar estes días, todos os grupos representados nesta corporación municipal, que
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Alcalde e do señor representante de Protección Civil. E nada, que nós vamos sempre a
colaborar en todo o que nos propoñades, porque sodes un servizo fundamental para o
concello. Nada máis.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Dende Democracia Orensana, quérovos dicir que
estamos orgullosos da vosa labor. Que calquera cousa que necesitedes, pois tédesnos.
Simplemente, tedes que chamarme ou verme na rúa, falar comigo, porque nós tamén estamos
ao voso servizo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): En nome do Partido Popular, sabedes que me treme un
cando foi que tiven, aínda que sexa persoal, o accidente de coche, todos vós me apoiastes un
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montón e el esta alí. Entón, para min el era algo especial. De feito, creo que lle puxen no
Facebook, o vistes todos, un cariño especial a esa persoa, pero a todos vós. Facedes unha
labor encomiable. Durante 28 anos que estivemos gobernando o Partido Popular, sabedes que
apoiamos todo, dende as nosas posibilidades. Agradecidos e que sigades estando aí por moitos
anos e que todo o que solicitedes, tanto estando do lado da corporación, do lado do goberno
coma do lado da oposición seguiremos apoiándovos para que esteades e segades estando.
Grazas polo voso apoio porque cando se vive en primeira persoa, creo que é unha labor
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pouco a voz porque a Juanma lle tiña un cariño especial porque creo que en primeira persoa,

encomiable e o que facedes. Moitas grazas. E eu creo que non sei si, se vai pedir un minuto de
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pido un minuto de silencio e que os asistentes se levanten.
Moitas grazas.
PARTE RESOLUTIVA
1. EXPEDIENTE 765/2018. TOMA DE POSESIÓN DUN CONCELLEIRO.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á parte resolutiva do pleno, onde o primeiro punto é
a toma de posesión dun novo concelleiro, neste caso de Democracia Orensana. Despois de
que obre no noso poder todo o expediente en relación, á súa dimisión, á certificación por parte
da xunta electoral de quen é o seguinte na lista, que é Santiago González Peiteado é o
momento de que tome posesión. E polo tanto a toma de posesión prodúcese mediante o
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silencio por Juanma e onde estea seguirá véndonos.

CONCELLO DE BARBADÁS
xuramento ou oa promesa da Constitución Española. Polo tanto chamo a Santiago González
Peiteado a que exerza o xuramento ou a promesa.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Poña a man encima e elixa xuro ou prometo.
O Sr. González toma a palabra (DO): Prometo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vale. Moi ben.
O Sr. González toma a palabra (DO): Prometo pola miña conciencia e a miña honra
cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Barbadás, con lealdade ao Rei. Facer
e gardar a Constitución como a norma fundamental do Estado.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Felicidades. Tome asento xa cos membros da
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2- APROBACIÓN DAS ACTAS DO PLENO ORDINARIO DO 5 DE MARZO E DO
PLENO EXTRAORDINARIO DO 9 DE ABRIL
O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto da orde do día é a aprobación das actas do
pleno ordinario do 5 de marzo e do pleno extraordinario do día 9 de abril. Si alguén quere
facer uso da palabra porque teña algunha consideración que facer sobre este acta, ou sobre
estas actas. Primeiro da do 5 de marzo. Ramón? Nada. Fina? Partido Popular? Partido
Popular? Nada. E sobre a acta do 9 de abril? Fina? Sobre a acta do 9 de abril. Algunha
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corporación, do partido.

consideración que facer?
O Sr. Alcalde toma a palabra: A do 9, do pleno extraordinario, estamos falando agora.
A Sra. Varelas toma a palabra: Ah, do extraordinario.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, do 9 de abril. Chelo? Algunha consideración sobre a acta
do 9 de abril? Nada. Polo tanto sometemos a votación as actas, as dúas actas, ou hai que
votalas por separado? Vótanse por separado?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Por separado.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Como é un único punto. Aprobación da acta do 5 de marzo.
Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade, 5 de marzo.
Sen máis sométese a votación resultando aprobado por unanimidade a acta do Pleno ordinario
do día 05/03/2018.
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A Sra. Varelas toma a palabra: O Pleno quedou sen rematar.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da acta do 9 de abril? Do extraordinario.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Espera. Extraordinaria do 9 de abril, unanimidade tamén.
Si.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada por unanimidade a acta do Pleno
extraordinario do 09/04/2018.
3.EXPEDIENTE 1959/2018. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO
REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é o expediente
ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

ACTA DO PLENO

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben. Procédese a modificar o Regulamento de funcionamento
dos Órganos de Goberno do Concello de Barbadás. No seu artigo 25, recóllese que as sesións
plenarias requirirán.. Perdón, boas tardes a todas e a todos. Requirirán a súa previa
convocatoria pola presidencia que acompañada da orde do día expresa os asuntos para tratar.
Notificaráselle aos membros da corporación por vía telemática a través da plataforma
electrónica do concello. Durante un período transitorio de tres meses dende a entrada en vigor
do presente regulamento, dita convocatoria realizarase ademais en formato papel ademais de
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1959, que é a aprobación inicial da modificación do Regulamento Orgánico Municipal, que

en vía telemática. A documentación completa integrante dos expedientes que se sometan a
atoparase na secretaría do concello dende o momento mesmo da súa convocatoria. O exame
desta documentación efectuarase no horario de funcionamento das oficinas municipais tanto
nos días hábiles habituais como nos sábados habilitados a tal efecto. O seu estudo realizarase
na propia secretaría ou ben a falta de espazo idóneo nas dependencias desta. E tamén por vía
telemática, os concelleiros terán acceso aos expedientes incluídos na orde do día da sesión de
que se trate, por vía telemática a través da plataforma electrónica do concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, en
nome de Compromiso por Barbadás, dámoslle a benvida ao novo membro de Democracia
Ourensana. E nada, dicir que estamos a favor da inclusión da reforma do Regulamento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas, en nome de Democracia Ourensana?
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pronunciamento do pleno poderá ser consultada por dúas vías: presencial, dita documentación

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Varelas toma a palabra: Boas tardes a todos, público e compañeiros. Síntome
satisfeita de ter un compañeiro ao meu lado para axudarme nas labores que nos corresponden.
Nada, dicir que estamos de acordo co tema deste novo regulamento, pero acábannos de dar
unha tablet, espero que funcione. Quero dicir, non pase como no pleno pasado que non
tiñamos acceso a internet, unha tablet con acceso a internet vale para moito. Unha tablet sen
acceso a internet non vale para nada. Entón, cónstame pero sinceramente se me teño que
poñer coma todos, voume poñer, non teño obxección ningunha, pero para poñernos a isto ten
que funcionar correctamente porque como ben recordades, o mes pasado non puiden meter
unha moción porque non ía, e compañeiros aquí comprobaron que tampouco tiñamos internet.
paralizante. Se queremos ir para adiante e non están as cousas correctas, en vez de ir para
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adiante paralizamos o que estamos facendo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O voceiro ou voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todos e a todas, público asistente e moi
especialmente ao compañeiro Santi que dende hoxe nos vai acompañar gratamente neste salón
de plenos. Vamos a ver. En cuestión ao expediente que estamos é unha modificación inicial e
entón queríamos facer unha emenda in voce, ampliando a un punto número 5. Entón se todos
o vemos factible, evitámonos que logo podamos facer as alegacións e ralentizar o prazos que
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Entón, sométome a isto, paréceme ben, sempre e cando estea ben, senón, é que vamos, é

temos para a aprobación definitiva do regulamento. O punto número 5 que queremos engadir,
mantemento para poder acceder de forma axeitada a esta plataforma e poder así descargar
toda a documentación. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero a emenda que nola pasen.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Solicita a señora Secretaria que nos pasen a emenda por
escrito, se é posible.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, a emenda xa dixen é in voce pero farémola pasar.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah! Non. Non hai ningún problema se é in voce queda
gravado. Vale.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, acabo de dicilo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois o adoptamos no acordo. Unha in voce.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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sería que se doten dos medios técnicos e materiais aos grupos da oposición, así coma o seu
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O Sr. Fírvida toma a palabra: O Grupo de Goberno acepta esa emenda. Queda incorporada
para non demorar máis a aprobación deste regulamento, como dicía o portavoz do Partido
Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: a emenda está aceptada. Entón, tes algo que dicir, Xosé
Manoel?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, algunha cuestión que plantexar sobre a segunda
quenda de palabra? Fina? Tampouco. Partido Popular?. Tampouco. Polo tanto sometemos este
punto da orde do día á aprobación inicial. Simplemente a aprobación inicial. Hai que ter
definitiva.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, pode repetir de novo a emenda para claridade na
redacción do acordo.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si. Dende logo. Engadir un punto número 5 ao acordo de
modificación do Regulamento Orgánico Municipal que diría do seguinte xeito: Habilitarase
todos os medios técnicos e materiais aos grupos que compoñen a corporación, así como o
mantemento e as actualizacións necesarias para poder utilizar a plataforma de forma axeitada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto sometemos este punto da orde do
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presente esta alegación, polo tanto. Perdón, esta emenda e polo tanto ten que ir a aprobación

día á aprobación, á aprobación inicial, insisto. Votos a favor? Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte
acordo: “Expediente 1959/2018. Aprobación inicial da Modificación do Regulamento
orgánico municipal”
4- EXPEDIENTE 1970/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver. O seguinte asunto é as modificacións de crédito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O cuarto punto da orde do día é a aprobación do expediente
1.970/2018 de modificación de crédito. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos, e benvido ao
compañeiro Santiago para formar parte desta corporación. Este suplemento de crédito ten
unha contía de 8.470 euros que corresponde á división en tres partes dunha execución dunha
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
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obra, da instalación dun revestimento impermeable mediante unha liña arcoplan. Vou tratar de
explicar tecnicamente un pouco, en que vai consistir esta mellora de, esta mellora na piscina.
Vai consistir na substitución de sumidoiros, impulsores e limpiafondos, uns específicos para
uso con esta lámina. Vaise levar a cabo tamén o subministro e colocación do revestimento
impermeable. Revestirase o vaso da piscina e a zona de praia existente entre o vaso e a
canaleta perimetral. O custe total da obras é de 21.606,29 euros máis ive. Ao concello
correspóndelle aportar a contía que ven hoxe a pleno, que son 7.202,10 euros máis ive.
Trátase dunha lámina armada, calandrada, de policloruro de vinilo plastificado, de PVC.
Formada por dúas capas flexibles cunha malla de poliéster e que ten resistencia ás
contra os raios ultravioletas, contra abrasión, contra a suciedade e especialmente contra as
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manchas de aceites solares e contra os calcáreos que podan aparecer no nivel da liña de auga.
Garántese tamén a estanqueidade da membrana durante 10 anos. Esta membrana armada ten
un revestimento para estruturas de piscinas que actúan a modo de bolsa estanca ou saco, que
impide que a auga se filtre. Ten unha gran resistencia á corrosión e ofrece a opción dun
acabado antideslizante. Non sei se teñen algunha dúbida sobre este tema. Como supoño que
quererán entrar máis en profundidade sobre o tema, pois reservo o tempo que me queda para a
segunda intervención, para responder as preguntas que teña a oposición.
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degradacións estéticas causadas polos micro organismos. Esta lámina proporciona protección

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto corenta e oito. Un minuto cincuenta. Quédanlle
O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver. Dende Compromiso por Barbadás, agora
mesmo, sobre o tema da modificación de crédito que se nos presenta, temos que dicir que
temos que votar en contra. Os motivos? Queremos lembrar aquí que nós trouxemos unha
moción de urxencia sobre a reforma da piscina municipal, o 30 de xuño de 2016. Logo
falaremos das cuestións da piscina, cando veña unha moción que trae aquí o Partido Popular.
Pero centrándonos no que é o asunto que nos ocupa agora mesmo que son os 8.470 euros, que
nos explicaron que temos que pagar a terceira parte do que é o arranxo, o novo arranxo da
piscina. Sobre 21.000 ou 22.000 euros, creo que dixo, se non me equivoco, que era o que valía
arranxala para non ir a un xuízo coa empresa, e así pois ter o problema que temos o verán
encima e non se vai poder a xente bañar na piscina. Por que vamos a votar en contra? Vamos a
ver. A piscina no seu día aplicouse un arranxo que non é para piscinas, senón para terrazas.
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tres dez. Ramón, por favor.

CONCELLO DE BARBADÁS
Non sabemos quen foi o responsable, pero de aquelas presupuestouse, creo que 30, 40.000
euros, aquel arranxo. Ao final, nós, naquela moción que presentamos, porque o presuposto
creo que chegou a 65.000 euros, porque nas condicións que se lle pedía á empresa para
arranxar a piscina, optouse por sacar o gresite e colocar a poliurea. O problema é que ao sacar
o gresite queda o cemento cola pegado na parede. Iso xa tiña que estar previsto na obra. Non
se preveu, a empresa pediu máis cartos para picar o cemento e ao final saíunos a obra en 60
ou sesenta e pico mil euros. Agora, dinos que necesitamos gastar 21.000 ou 22.000 euros para
o arranxo da lámina, que é máis acaecida para o tema do arranxo, que non sabemos por que
daquelas non se optou por ese sistema. Lembremos que a piscina xa viña o deterioro de anos
deixar claro, aquí, porque o pensamos así, ao mellor equivocámonos, oxalá que si que nos
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equivoquemos porque así os cidadáns, non haberá que volver gastar máis cartos dos cidadáns
na piscina, é que por 22.000 euros non se pon esa lámina correctamente. Entón, iso é o que
pensamos. Oxalá que sexa verdade, pero que non nos volvan enganar outra vez, que fagan os
traballos ben feitos para que os cidadáns, os cartos que se gastan dos cidadáns, pensen
vostedes que a lámina esta si se houbese botado no seu día serían trinta e pico mil euros e con
estes vinte e pico nos vamos cerca dos cen mil senón os pasamos xa. Entón, creo que son
argumentos suficientes para que votemos en contra. Se sae adiante a proposta, xa digo, oxalá
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atrás que xa se tiña que haber arranxado, pero non nos vamos meter niso. O que si queremos

nos equivoquemos. Oxalá nos equivoquemos e esta sexa a solución definitiva e que por dez
Nada máis. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou
voceira de Democracia Ourensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): Ola. Boas tardes a todos. Grazas por acollerme. Nós,
dende Democracia Orensana, ímonos a unir tamén á negativa como o señor Padrón propón.
Estamos totalmente de acordo co que di. Veño seguindo este tema dende fai tempo. Paréceme
un auténtico despropósito o gasto que xa acumulamos máis agora o que queredes facer que é
unha moción, unha ampliación. Sumando todo ese diñeiro que se leva gastado máis o que
queredes gastar facíanse dúas piscinas olímpicas. Teríamos unhas piscinas novas. Nós vamos
a votar en contra, totalmente. E voume gardar para despois. Vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Santiago. O voceiro ou voceira do
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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anos non teñamos que gastar un céntimo máis na piscina salvo o que é o seu mantemento.

CONCELLO DE BARBADÁS
Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O Partido Popular súmase aos partidos da oposición
porque entendemos que estes 8.000 euros non se debían de pagar. Non teñen que ir a custe dos
cidadáns cando realmente todos sabemos que co informe, que non sei se a oposición o
imprimiu, que nos mandou, quero agradecer a Victoria, que esa mesma tarde das comisións
nos mandou o informe técnico do arquitecto externo, que fixo o informe, o informe da
piscina. Vamos a ver. Si lemos este informe xa nos damos conta, o que dixo o señor Padrón fai
un momento, non é unha solución gastar agora vinte e pico mil euros nunha lámina. A piscina
necesita outro arranxo. Esperemos que como dicía que nos equivoquemos, pero vendo as

mesmo e incluso desprendemento xeneralizado de dita capa, se aprecian aparición de
burbullas de forma xeneralizada en toda a superficie de paramentos verticais da piscina con
comezo de cuarteo e agretamento en parte das mesmas rompendo completamente a barreira de
impermeabilización executada. Se aprecia grande decoloración nas boquillas de recirculación
de auga. Se precisa, se aprecia fisura nas capas de impermeabilización da piscina. É dicir, o
informe que este arquitecto fai, a ver, nos ven a dicir que cando se fixo a primeira obra na
piscina no 2016, non se fixo correctamente. Había dúas solucións que era poliurea quente ou

ACTA DO PLENO

alcuciante na capa final do paquete de impermeabilización da piscina con decoloración do
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conclusións que este arquitecto nos pon aquí a todos, apreciase a existencia dun deterioro

poliurea fría, vale? Entón a quente era máis cara e se optou pola fría. Entón, pois non se fixo
ben dixo o señor Padrón que entende máis que eu disto, pode ser máis técnico que a miña
explicación neste momento, pero cando se levantou o gresite foi onde quedaron todos eses
picos e onde se viu a greta que se perdía auga. Entón, entendemos que a piscina ten, mediante
este informe, quere dicir que o que fixo a empresa, o fixo mal, a subcontrata ou a empresa
neste caso que se contratou e que realmente os cidadáns de Barbadás non teñen porque pagar
8.000 euros. Ou sexa, este é un acordo que fai o Grupo de Goberno para non levalos a xuízo.
Vamos a ver. É que non teñen porque pagar 8.000 euros. Eu baséome neste informe. Non sei
se hai algún máis. Incluso o arquitecto de aquí do concello era o director de obra. Eu
soamente fago unha pregunta ao Grupo de Goberno, despois de gastarnos como ben di o señor
Padrón, case 100.000 euros, poñendo esta lámina de PVC alguén nos garante que non vai
perder a piscina? Se alguén nolo garante e nolo pon por escrito nós podemos cambiar ata o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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axeitadamente. Entendemos que a piscina houbo logo que facer unha reparación que como

CONCELLO DE BARBADÁS
sentido do voto. Agora, 8.000 euros, que nos vai volver a custar, despois do que nos custou a
piscina ata este momento entendo eu que realmente se poderá reclamar xudicialmente á
empresa, e que os cidadáns de Barbadás non terían que pagar nin un só euro. Nin 8.000, nin
2.000, nin 1.000. Ou sexa, non tería porque pagarse este diñeiro se realmente temos este
informe encima da mesa. E aínda encima é outro arranxo que vamos a ver se funciona. A miña
pregunta segue estando aí. Se dona Victoria Morenza me pode contestar que se hai por escrito
algún informe onde esta lámina de PVC, posiblemente, posiblemente, quede todo arranxado?
Vamos a comprobalo. Se me pode contestar? Na segunda intervención seguiremos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. Victoria Morenza, ten tres

se rematou de elaborar o 8 de abril de 2016, recollía que o presuposto total da obra con IVE
engadido e todo o resto de partidas era de 35.277 euros. Houbo que facer unha pequena
modificación de partidas porque non se axustaban, pero foi menor. A contía, o que nos custou
a piscina a día de hoxe son 45.478 euros, dos cales 28.846,36, xa foron abonados, foi abonada
esta factura á empresa adxudicataria Delfín Ferreiro e foi recoñecida unha débeda, o que resta
ata os 45.478, unha débeda de 16.632,21, que está pendente de pago e recoñecida esa débeda.
Facendo un pouco de repaso da situación, o concello de Barbadás esixiu responsabilidades á

ACTA DO PLENO

A Sra. Morenza toma a palabra: Vamos por partes. A memoria técnica que se elaborou, que
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minutos.

empresa. O segundo do 2017 como saben vostedes non tivo ningún custe para o concello, o
o procedemento o máis axeitado. O concello de Barbadás, evidentemente, púxose mans á obra
para reclamarlle á empresa, danos e prexuízos e o que correspondera e por iso encargou un
informe externo a un arquitecto técnico. O informe externo coñéceo o Partido Popular que foi
quen o solicitou e xa o resumiu Consuelo Vispo, entón recomendaba a poliurea en quente.
Seguimos, a raíz dese informe, foi enviado un requirimento á empresa Delfín Ferreiro para
que contestara a este requirimento e dixera cal era a proposta de Delfín Ferreiro. Nós
ameazamos, evidentemente, con ir ao xulgado. Este era un servizo esencial que tiñamos que
prestar e a nós preocupábanos moito a urxencia e a axilización dos trámites. Delfín Ferreiro
contestou que asumía sen custe algún os defectos, se queren nun momento dado tamén lle
podemos pasar todos estes informes, non temos ningún problema, témolos recopilados.
Contesta, os defectos existentes no fondo do vaso da piscina procederemos á súa reparación
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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arranxo que realizou a subcontrata de Delfín Ferreiro e como todos ben sabemos non resultou

CONCELLO DE BARBADÁS
para o cal nos poñeremos en contacto con ese concello para acordar as datas máis adecuadas
para a súa execución. E sobre o tema da proposta do informe técnico de aplicación de poliurea
en quente, din que o contido do informe técnico acompañado do requirimento antes referido
entendía que incorría en diversos erros en canto ás causas ou defectos apreciados en especial
os descritos nos paramentos verticais. Falamos tamén co director de obra, que vai seguir
sendo o director de obra desta segunda, porque esta sería unha obra diferente, a instalación
desta lámina, e tamén nos fixo un informe no que di que, efectivamente, que é un sistema
adecuado pero que se recomenda evitar
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un inciso, Victoria, remataron os tres minutos. Creo que o

A Sra. Morenza toma a palabra: Grazas señor Alcalde. O informe asinado por Rapela, nos
últimos, o día 19 do catro, antes de vir a pleno, asegura Rapela que segundo o técnico que
subscribe, para evitar unha nova patoloxía na colocación da lámina, é necesario que con
carácter previo á colocación da nova lámina, levantar a totalidade da poliurea actual, raspado,
limpeza, partida non incluída na valoración achegada. Co cal se lle transmitiu á empresa. Está
de acordo en levar a cabo esta limpeza. E o técnico que vai ser o director de obra, fala de que
a poliurea presenta unha patoloxía de falta de adherencia e está de acordo en que a instalación

ACTA DO PLENO

intervención. Ten tres minutos e medio máis.
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asunto é para proseguir dado que non interveu ou non usou case catro minutos na anterior

de PVC de 15 milímetros que sería adecuada. Non pon impedimento algún. Non sei que máis
porque a empresa aseguraba, esa podía ser a súa liña de defensa que existían fugas na parte
perimetral da piscina, e entón eles fixeron unha cámara robot polo interior dun conduto
comprobáronse a inexistencia de fugas nun tramo de 17 metros. Pola nosa parte, o concello de
Barbadás, a través dos servizos técnicos de fontanería, tamén se fixeron as catas puntuais,
supervisadas tamén por Viaqua e supervisadas, mesmo pola empresa adxudicataria e si se
detectaron erros antigos que quizais abordemos máis cando cheguemos ao debate da moción
do Partido Popular que quizais estea vinculado coas propostas que eles fan e coas críticas que
eles fan nesa moción, e si se detectaron erros estruturais que supoño que xa coñecerá o Partido
Popular pero penso que iso é mellor deixalo para o debate da moción do grupo do Partido
Popular e centrarnos aquí nas cuestións técnicas de se procedemos á reparación da piscina con
esta modificación de crédito ou non sei cal é a postura da oposición? Se decide, ata certo
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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dúbidas tiñan vostedes? Tamén se lle fixo un requirimento de informe á Viaqua. Analizáronse,

CONCELLO DE BARBADÁS
punto poñer en xaque ao goberno non apoiando esta iniciativa de instalación dunha lámina
para poder ofrecer aos cidadáns un servizo esencial. Pero iso xa é unha cuestión política que
cada un de nós terá que tomar a decisión que tome. Dun xeito ou doutro, trataremos sempre de
atender ás peticións da veciñanza, de atender, evidentemente, a posta en marcha dun servizo
básico e de que todo funcione. Esa é o obxectivo deste goberno e niso estamos traballando,
independentemente das posturas que puntualmente poda manter a oposición por desacordos
puntuais. Xa ve que todo ten os refrendos dos técnicos. Todo está perfectamente informado. E
como lle expliquei na primeira intervención, esta instalación deste revestimento ten unha
garantía de dez anos. e toda esta obra vai ser supervisada polo director de obra e vai ser

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ía empezar polo último que dixo, pero vamos a ver. Mire, nós
presentamos unha moción, volvo repetir, en xuño de 2016. Daquelas, só había dous arranxos
para facer na piscina. Un era a poliurea e outro era a lámina que van a poñer agora, ou que
queren poñer. Outra solución era desterrar por fóra a piscina para, o problema que ten a
piscina, que repisou e gretou. E despois outros problemas que estivo a piscina baleira e todo
iso contribuíu as gretas. Pero para non asumir ese problema, que significa, romper á beira da

ACTA DO PLENO

que se desenrole como ten que ser. Nada máis.
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supervisada polos técnicos municipais, non creo que haxa ningún problema, en principio, para

piscina toda, sería unha obra moito máis complicada e daquelas o tempo, antes do verán, era
así, eu creo no que digo, ao mellor equivócome, eh!, oxalá me equivoque, oxalá. As dúas
únicas solucións eran a poliurea e a lámina. A poliurea, vostede non sei cantos, vostede,
perdóeme que fale así, non sei cantos técnicos me nomeou. Pregúntenlle a calquera
especialista de piscinas, a poliurea está indicada exclusivamente, non, pero máis que nada
para as terrazas. Non para as piscinas. Si se aplica nunha piscina tamén non permite que perda
auga, pero, o máis preciso para as piscinas, para arranxalas por dentro, é a lámina. A lámina,
había que habela dado por encima, ou sexa, había que haber feito o traballo daquelas coa
lámina. E había que dala encima do gresite, sen arrancar o gresite. E iso, ao mellor duraríanos
dez anos, cos trinta e pico mil euros que se orzamentou daquelas o arranxo da piscina coa
poliurea. Que pasou coa poliurea? Vendéronlla, ou non sei como foi o tema do orzamento.
Nós pedíramos daquelas un informe que nolo entregaron e lino eu e analizámolo. Eran trinta e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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curto. Só quedaban as dúas actuacións dentro da piscina, eran a poliurea, eu perdoen que fale

CONCELLO DE BARBADÁS
pico mil euros. Pero logo veu a empresa e dixo que para arrancar o gresite quedaba o cemento
cola alí pegado. Home por favor! En calquera obra, ou calquera técnico, sabe si se arranca un
azulexo queda o cemento cola pegado na parede. Hai que picalo. E o cemento cola do gresite
non é unha broma. E hai que picalo ben. E logo despois hai que alisalo cunha moa, cunhas
tazas que se fai un polvo impresionante. Non o fixeron ben e despois foi o tema dos graniños
que había e todo, que se mancaban os nenos, porque non quedou a obra ben feita. Aínda
encima de pedir máis diñeiro para executar a obra porque non se lle acordou que o cemento
cola ía quedar pegado, aínda encima executan mal a obra. Ben. E nós claro, cando xa está
adxudicada

O Sr. Padrón toma a palabra: Só quero un minuto máis.

.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu doulle un minuto máis, pero…

.

O Sr. Padrón toma a palabra: Unha vez que está executada a obra, ou sexa, unha vez que
collen a obra, entón claro, teremos que tirar para adiante porque ven o verán e hai que os
nenos bañarse e non podemos, se hai que darlle 20.000 euros máis á empresa, déronselle,
pero a obra quedou mal. A obra agora, o único que ten, a única solución que ten, ten razón, é a
lámina, é a lámina. Pero a lámina por 21.000 euros vano deixar mal. Mal. Non vai durar os

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten que ir rematando.

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

a obra.

dez anos. e outra cuestión, non nos fagan a nós cómplices agora destes 8.000 euros. Se queren
arránxeno como arranxan outras cousas e punto. Eu non sei o erro este de traelo aquí a pleno
con cargo ao remanente. Métano noutra partida e punto, que son oito mil e pico euros. Entón
agora,

dicir

agora

que

se

a

oposición,

como

vamos

nós

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora ten que rematar
O Sr. Padrón toma a palabra: Ou sexa, non hai argumentos para nós apoiar un gasto de
90.000 euros, algo que non temos responsabilidade nós ningunha.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, agora ten que rematar. Voceiro ou voceira de
Democracia Ourensana.
A Sra. González toma a palabra (DO): Nós non queremos entorpecer ningún momento o
traballo do goberno. O que temos claro é que a reparación ten que ser a custe cero. A custe
cero, tan simple como na miña casa me fan un arranxo, o fan mal, téñense que responsabilizar.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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arranxar a piscina non o traian aquí como un gasto do remanente, aplíqueno a outra partida,

CONCELLO DE BARBADÁS
Nin máis, nin menos. E aí o deixo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O voceiro ou voceira do PP.
A Sra. Vispo toma a palabra: De que nos queren convencer, o Grupo de Goberno? Vamos a
ver. Claramente está que a empresa que fixo a obra o fixo mal no seu momento. Os cidadáns
de Barbadás e sigo repetíndoo non teñen porque pagar un euro nesta obra. Léveno a onde
teñan que levalo ou fágano como teñan que facelo, pero en ningún momento á oposición nos
poden botar a culpa de algo que realmente levan tres anos gobernando, gobernando, e que non
arranxaron. Que levan gastados, segundo a señora Victoria, 35, 45.478 euros, algúns xa
pagados e outros que están pendentes, recoñecidos. Creo que tamén hai que sumar o informe

A ver, non poden facer responsable neste caso, á oposición que algo que realmente estamos
convencidos de que os cidadáns non teñen que pagar absolutamente nada. O explicou moi ben
o noso compañeiro, benvido, que non llo dixen antes, Santiago. A ver, se unha obra está mal
feita, automaticamente esa empresa ten que facerse cargo de todos os gastos e non facerllo
pagar a quen non ten responsabilidade neste momento. Vamos a ver. Había un informe que
ben explicou o señor Padrón, que era, a poliure, non o digo ben, poliurea quente, como era
máis caro se optou pola outra. A ver, iso xa se sabía e ben explicou el que non se podía
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outras cousas que me imaxino que haberá polo medio que non nos din, pero non vou entrar aí.
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que este señor cobrou, me imaxino, non? non sei canto cobrou pero iso xa se esquece, coma

levantar o gresite se había que botar a lámina. Agora mesmo, esperemos que esa lámina, eu
poñer a lámina e se fará en condicións óptimas. Pódome fiar del porque é un técnico e eu non
o son e posiblemente teña razón. Pero se é así, eses 21.000 euros que nos vamos a, que en
teoría, vamos a gastar, se sae adiante isto, vai quedar mal, eu creo que hai uns informes e terán
que asumir os erros que cometeron ata o de agora, pero non facerllo á oposición. Nós o que
estamos dicindo neste momento, non é que non os apoiemos, senón que nós apoiamos que
arranxen a piscina porque é un servizo básico para os veciños de Barbadás, pero sen custe
ningún. Custe cero. Iso é o que apoiaríamos. Pero en ningún momento vamos apoiar que aquí
se deixen 8.000 euros outra vez os veciños por algo que realmente non temos
responsabilidade ningunha. Ou sexa, que señora Victoria Morenza non nos faga cómplices a
nós de que agora non se arranxe a piscina. Arránxena como queiran. Para outras cousas si que
sacan diñeiro doutros lados. Pois non nos fagan responsables a nós. Soamente unha pregunta
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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non sei se o que dixo anteriormente porque non son técnico, eses 21.000 euros chegarán para

CONCELLO DE BARBADÁS
que non me quedou claro, quen é o técnico? Ou sexa, perdón, o director de obra deste
arranxo? Rapela? É Rapela. E o informe técnico que dicía vostede, que dicía que o que é a
lámina de PVC agora, por quen está firmado ese informe?
A Sra. Morenza toma a palabra: O informe que lin antes era de Rapela. O informe que
recomenda levantar a lámina, ou sexa a poliurea actual.
A Sra. Vispo toma a palabra E poñer esta lámina, este informe é de Rapela? Non temos
A Sra. Morenza toma a palabra: Non, a empresa, un técnico da empresa nos presenta un
informe para a instalación, da, podo utilizar o micrófono? A empresa cando nós estábamos
intentando solucionar o problema, preséntanos un informe técnico no que recomenda a

di que ten que limparse a poliurea, que tense que facer unha limpeza a fondo da poliurea.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Chelo, algunha cuestión máis? Busco
axilizar, porque…
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, xa acabei. A miña pregunta segue no aire. E
realmente, o Partido Popular di que si, que con isto será unha solución. Se realmente a
empresa di iso, a ver, que o demostren, pero a custe cero, para os cidadáns de Barbadás. O
noso voto é en contra.
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técnico que vai ser o supervisor da obra, entón el fainos esta apreciación. Acepta o PVC pero
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instalación desta lámina. Entón, nós, este informe técnico pasámosllo ao noso técnico, ao

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Están as dúas quendas de intervención esgotados
Victoria.
A Sra. Morenza toma a palabra: Só me remito, evidentemente, hai varios técnicos ao longo
de todo este proceso. Fundamentalmente tres: o técnico director de obra, José Luís Rapela; o
técnico Marcos Domínguez de Diego e o técnico que fai a proposta, o técnico da propia
empresa, da subcontrata que son os que fan a proposta. A proposta foi, evidentemente,
consensuada co goberno porque a poliurea en quente era moi, tiña un custe excesivo, entón
optouse por esta posibilidade. Evidentemente, nós remitímonos sempre aos informes técnicos
e aos consellos técnicos que nos din que si, que é unha solución. E xa ve que o director de
obra, a persoa que vai supervisar isto di que isto é unha solución axeitada, seguindo estes
criterios á hora de aplicar, de instalar a lámina e de levar a cabo a limpeza. E hai que ter en
conta tamén que a empresa asume o que eles din que é unha parte da súa responsabilidade que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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polo tanto sometemos este punto da orde do día a votación. Votos a favor? Ten un minuto

CONCELLO DE BARBADÁS
é a limpeza do chan, non a limpeza das paredes perimetrais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dicirlles a todos vostedes que os informes técnicos, ou este
traballo que se, como? Ah, falaban entre vostedes? Sabe que utilizan un ton… Dicía que todos
os traballos que se fixeron na piscina foron seguindo, ou foron feitos seguindo criterios
técnicos. Aquí as decisións son políticas, evidentemente, pero conforme aos criterios que nos
marcan os técnicos e aquí hai uns informes técnicos que vostedes leron, vostedes todos leron.
Hai un director de obra que supervisou esa obra. Todo iso fíxose conforme á legalidade e aos
criterios técnicos marcados por un técnico. Saíu mal? É certo, saíu mal. Houbo unha
neglixencia por parte da empresa que fixo o traballo? Tamén. Pero nós consideramos que é
Vostedes non o ven así. É un criterio seu. Nós respectámolo, evidentemente, e solucionaremos

ACTA DO PLENO

o tema tan pronto podamos e como podamos. Dende logo que vai quedar resolto. Votos en
contra? A favor, perdón, deste expediente?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.

.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?

.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, Democracia Ourensana, Partido popular
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor de PsdG-PSOE
e BNG, e os votos en contra de PP, DO e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Expediente
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mellor o que di o refrán, o archicoñecido refrán, “máis vale un mal arranxo que un bo pleito”.

1970/2018. Modificación de crédito. 1º) CRÉDITOS NECESARIOS

Partida
Orzamentaria

FINS A QUE SE DESTINAN OS CRÉDITOS E
CAUSAS DA SÚA NECESIDADE

CONSIGNACIÓN
Inicial/ Aumento

340.219

Reparación piscina

1.000,00

8.470,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO.

8.470,00

2º) FINANCIACIÓN:
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a)Concesión de suplementos de credito (Partidas non dotadas en contía suficiente no Orzamento)

CONCELLO DE BARBADÁS
Con cargo ó remanente líquido de tesourería: 8.470,00 €
SEGUNDO: Que se continúe a tramitación do expediente, coa inmediata exposición ó público, ós
efectos de reclamacións.TERCEIRO: Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo, considerarase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse, en ámbolos dous trámites a publicación no B.O.P.
e no Taboleiro de Edictos do Concello.-”

5. EXPEDIENTE 1956/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

señora Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas señor Alcalde. Pois como ben poden
comprobar aí, hai seis proxectos que traemos hoxe a pleno para levar a cabo diferentes
reformas. Unha delas é a demolición dunha vivenda unifamiliar adosada en San Lourenzo de
Piñor. Como xa explicamos nos informes preliminares á iniciación deste procedemento lévase
a cabo esta demolición polo perigo de derrube que ten existido ao longo do tempo, das
diferentes vivendas que forman un conxunto e que foron consecutivamente cedidas polos

ACTA DO PLENO

caso. Non, este non é. 1956 é o que corresponde agora. Neste caso ten a palabra tamén a
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 1960/2018 de modificación de crédito. Neste

propietarios. Son vivendas antigas situadas no barrio de Requeixo. Primeiro cedeuse unha por
custoso. Entón os múltiples propietarios foron facendo xestións. Isto ten causado numerosos
problemas na seguridade viaria nesa zona, para o tránsito de vehículos, para o paso de
persoas, aí viven nenos, xogan nenos. Non se ten mancado ninguén, case de casualidade. O
Partido Popular cando estivo no goberno coñece ben, supoño que algúns dos concelleiros
coñecerán ben o tema, e saben da importancia da demolición desta vivenda unifamiliar. Outro
dos proxectos, o custe deste proxecto de execución deste proxecto é de 52.740,77 euros.
Outro dos proxectos é a reparación do muro de contención no parque Fidalguiño, cun valor de
17.739,08 euros. Esta reparación deste muro é unha asignatura pendente para este goberno
que xa iniciou os trámites recen desembarcados neste goberno, pero ao estar nunha zona de
máxima protección por Patrimonio, o proxecto foise dilatando no tempo e ata que non
recibimos o permiso, a autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, non se puido
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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parte dun propietario, logo o perigo de derrube era inminente, o arranxo destas vivendas era

CONCELLO DE BARBADÁS
levar a cabo esta iniciativa. Despois está, pavimentación da rúa do Tangaraño, que é unha rúa
que está sen pavimentar. Unha das tantas rúas que están sen pavimentar que quedan no
concello. Onde hai varias vivendas, onde hai tránsito de vehículos a miúdo, e son estas
persoas que viven neste lugar, que se consideran discriminadas. Este goberno tratou de
atender a petición destas e doutros lugares que tiñan camiños sen pavimentar, en terra. Tivo
un longo camiño tamén este proxecto porque está afectado pola Confederación Hidrográfica e
ao mesmo tempo, un tramo, un pequeno tramo inicial deste camiño pertence aínda ao concello
de Ourense porque aínda están sen solventar o tema dos lindes. Outro dos proxectos que se
trae hoxe a pleno é o balizamento da pista en Barxa, por valor de 6.750 euros. Un proxecto co

tamén do municipio de Toén porque é un punto de comunicación importante, un atallo entre
esta zona é a zona de Parada de Piñor, de Toén, coa cidade de Ourense. Este proxecto tamén
estivo ralentizado no tempo debido a que está afectado pola Confederación Hidrográfica.
Outro dos proxectos que ven hoxe a pleno por valor de 12335,33 euros, é a mellora do
entorno lo lavadoiro en Santa Uxía. Para adecentar un pouco a zona que rodea a fonte, instalar
elementos infantís, para instalar alí un pequeno parque infantil e unha zona de recreo, posto
que é unha das demandas, de peticións veciñais dende hai moitos anos. Por último está a

ACTA DO PLENO

cemiterio, unha zona moi transitada por vehículos, non só do municipio de Barbadás, senón
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que se pretende incrementar a seguridade nesa zona, nunha zona de curva moi preto do

rehabilitación da canella do Regueiro ao Rosario. Aquí hai un erro de transcrición, é ao
traballamos dende o inicio do goberno pero a tramitación burocrática unha vez máis
ralentizou este proxecto, debido a que Dirección Xeral de Patrimonio estableceu unha serie de
consideracións e de consignas que temos que, evidentemente atender. É importante a
rehabilitación desta canella porque se trata dunha antiga canella que agora mesmo está nun
estado de abandono total porque hai maleza, porque é unha zona intransitable pola cantidade
de auga que circula pola superficie, porque hai augas pluviais das fincas aledañas que caen
sobre o camiño e porque é lugar que para os veciños de Barbadás ten moita importancia, nós
decidimos actuar neste lugar, sobre todo para que sexa unha mostra de como se pode facer
unha rehabilitación estrita de lugares, aínda que non é para o tránsito de vehículos, é para o
tránsito de persoas, de lugares emblemáticos, como unha especie de modelo de como debe ser
a comunicación dentro dun pobo. O valor total desta modificación de crédito é de 154.132, 95
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Rosario, que está aquí en Barbadás, por valor de 28.067 euros. Tamén foi un proxecto no que

CONCELLO DE BARBADÁS
euros.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Para non estendernos demasiado, o que se nos propón aquí
con cargo ao remanente de tesourería, son obras que consideramos que son necesarias, como
tantas outras, pero este Grupo de Goberno decidiu que estas tiñan prioridade. Agora si, non
vamos a votar a favor porque visto o visto faremos un seguimento dos proxectos para que
sexan executados da maneira máis correcta posible, para que non teñamos novos desastres
como o do tema da piscina. Entón darémoslle un voto de abstención co que posibilitaremos
que saian aprobados pero xa digo, revisen as cantidades, revisen os contratos, que os técnicos

municipal para en todas as obras que se realizaran no concello a partires de aí, non se
cometeran os mesmos erros. Temos unha pequena dúbida simplemente no balizamento da
pista en A Barxa. Non sabemos si se lle pediu permiso á Confederación para o tema da tala
das árbores que son as que impiden a visibilidade. E nada máis, non temos nada máis que
dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro de
Democracia Orensana.

ACTA DO PLENO

dixemos no mes de, xa hai dous anos, que lles servira de exemplo, o que pasou coas piscina
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revisen ben todos eses orzamentos para que non pase o que pasou coa piscina porque iso xa o

A Sra. Varelas toma a palabra: Democracia Ourensana, estamos a favor disto porque
do remanente é precisamente para arranxos. O que si vos quero insistir unha vez máis porque
xa o teño dito en varios plenos, hai que estar encima das obras, moi encima, para que estas
empresas fagan as obras correctamente. Non vou a nomear o tema das piscinas porque hai
algunha outra obra que se fixo que quedou mal. Vós sabedes cales son porque con Victoria
teño falado. Entón, penso que si, que as obras hai que facelas, estou de acordo, pero que tedes
que estar encima das obras porque se o diñeiro non o empregamos ben, é tiralo. Estamos
falando dunha cantidade bastante grande, 154.000 euros, como para agarrar e tiralo pola
borda. Entón o que vos insisto é que tomedes moi en serio o tema das obras porque o diñeiro
que gastades non é voso, o diñeiro que gastades é de todos. Nós, Democracia Ourensana, non
vamos a entorpecer a labor vosa, vamos a votar a favor porque si considero necesario estas
actuacións como moitas outra que fan falta no concello de Barbadás, que supoño que este será
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

20

Cod. Validación: 65L2563AC5JDQHK7S73SE5TDA | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 20 a 92

estamos a favor de arranxar todas as cousas que están mal. Obviamente o diñeiro que temos

CONCELLO DE BARBADÁS
o principio de moitos arranxos, co diñeiro ese que temos. Facede os arranxos con lóxica, con
prioridade, atendendo ás necesidades máis urxentes, pero sobre todo, por favor, sempre
insisto, mirade as facturas ben, mirade que non dean presupostos excesivos porque como o fai
un concello, o paga un concello, que máis dá. Non, que máis dá, non. Mirádeo como se fora
diñeiro da vosa carteira. E nada, mirade os informes técnicos que sexan axeitados. Empezade
a poñer sentido común. Entendo que as obras, quen non está acostumado a elas

faise

complicado porque obviamente entendo que se fai complicado, pero é mellor facer unha obra
ben ca tres, seis ou sete, e facelas mal. Entón, si vamos a apoiarvos pero si vamos a estar
encima para que isto se faga ben. Empezade a pedir responsabilidades ás empresas que as fan

responsable, entón, como persoa responsable ten que esixir. E se ten que andar cun látigo pois
vai ter que andar cun látigo. No meu mundo, que dedícome á construción, moitas veces hai
que ser groseros e bordes, para que nos fagan caso. Ao mellor vostede con estas empresas vai
ter man dura para que non tomen o pelo e para que os veciños non anden
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina ten que rematar
A Sra. Varelas toma a palabra: Perdendo o diñeiro. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Voceiro ou voceira do Partido Popular.

ACTA DO PLENO

empresas que o fan mal ,porque non digo que vostede teña a culpa, pero vostede é a
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mal, señora Victoria, vostede sabe por que llo digo. Empezade a pedir responsabilidades ás

A Sra. Vispo toma a palabra: A señora Victoria Morenza eu creo que non necesita látigo.
persoal. Eu moitas veces a teño defendido a vostede porque creo que é unha persoa que
realmente está traballando por este concello. Cando hai que dicilo, hai que dicilo. Pero está
vostede soa e a todo non se pode chegar. Entón, a falta de persoal, a veces para outros
servizos, como estamos vendo, pois ao mellor debería de meterse en servizos básicos ou en
servizos de obras, ou en servizos que a vostede a puideran axudar porque estas peticións, o
Partido Popular si as vai apoiar. Por que as vai apoiar? Porque son peticións dos veciños que
fixeron durante anos. Vale? Entón, cremos que cando algo están ben feito o Partido Popular os
vai a apoiar. Agora, tamén está claro, e o que dicía a nosa compañeira de Democracia
Ourensana, non fai falta ir co látigo, o que si, vamos a ver, nós dicimos que o director de obra,
vostede non ten que estar en todas as obras, soamente que as executen correctamente, pero
para iso hai un director de obra, imaxino, non? É un técnico que fai o proxecto e que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Cal é o problema que temos aquí? Vamos a ver. O problema que temos aquí é a falta de

CONCELLO DE BARBADÁS
normalmente esa persoa é o que dirixe a obra. Entón, a veces os problemas solen estar aí.
Cando hai erros de obras xa acometidas anteriormente eu non son quen para dar consellos,
pero entendemos que a veces hai que cambiar aos directores de obra. E aquí polo que estamos
vendo se lle dá a dúas persoas, normalmente, as direccións de obra, porque polos decretos de
alcaldía vemos que hai dous nomes que non os que normalmente saen, casualidades da vida
que quede claro que unha das persoas que está aí, é filla dun alcalde do Partido Socialista, e
o deixamos aí, para que todos teñan coñecemento, e a veces, pois as direccións de obra hai
que cambialas cando realmente non se executan correctamente. Vale? Pero neste caso, o
Partido Popular, sigo dicindo que si os vai apoiar porque entendemos que son peticións feitas

que realmente están pedindo os veciños e que está correcta vamos a apoialo porque non
faríamos o contrario. O que si, o Partido Popular, como ben saben, levamos tres anos
fiscalizando todo o que fai o Grupo de Goberno, entón entendemos que calquera obra que
estea mal acometida ou que realmente, vamos estar aí para denuncialo e para que se arranxe.
Por iso dicimos que a veces os custes que estamos supoñendo por obras mal feitas deberían
vostedes pensar con quen as realizan. Iso, nada máis. Na seguinte continuaremos comentando
este tema. Grazas.

ACTA DO PLENO

tesourería e o que vexamos que correctamente, o noso grupo, vexamos que é unha acometida
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polos veciños dende hai moitos anos. A sorte é que agora mesmo se pode usar o remanente de

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Vispo. Señora Morenza?
da corporación sabemos como funciona un proxecto dende que nace, dende que nace dunha
asociación de veciños ou dun grupo de veciños ata que se executa unha obra. Pois ben,
encárgaselle a elaboración dun proxecto a un técnico e ese proxecto técnico é o que se
executa. A maioría das veces, o técnico que fai o proxecto é o director de obra. Noutras
ocasións non, hai, iso xa depende. No caso deste goberno pois si ten coincidido que o director,
ou a persoa que elabora o proxecto é o director de obra. As obras, evidentemente, si as ten que
facer, o seguimento teno que facer o director de obra. Moitos destes proxectos, como xa
expliquei ao principio, veñen de tempo atrás. Son proxectos que estaban pendentes da
Confederación Hidrográfica e de Patrimonio, fundamentalmente. Sobre o balizamento da
pista en A Barxa, evidentemente, nós non podemos actuar en terreo privado. O regato, é
público, pero o terreo que está por debaixo non é público. Entón, nós, soamente vamos actuar
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Vostedes, todos, creo que todos os membros

CONCELLO DE BARBADÁS
na zona pública, para que a Confederación Hidrográfica nos dá permiso. Non nos dá permiso
para outra cousa máis que para o que nós proxectamos. Dicir tamén que todos estes proxectos,
a maioría, como xa dixen antes, son de anos atrás, entón, son proxectos que se encargaron a
estes técnicos e coincide así. Pero evidentemente, nós estamos, temos un elenco de técnicos
cos que estamos traballando e estamos tratando de amplialos, porque non temos, non estamos
casados con ninguén. Nós traballamos cos técnicos que nos recomendan en moitas ocasións.
Noutras ocasións coñecémolos en directo ou directamente e confiamos neles, evidentemente.
Supoño que os técnicos nalgún momento poden chegar a cometer erros como calquera de nós
cometemos erros. E si, nós tamén estamos de acordo que a veces hai que facer un seguimento,

delimiten unha serie de criterios técnicos á hora de licitar a obra, entón esas calidades se
melloren, se cuantifiquen e se teñan en conta logo á hora de adxudicalos, senón a oferta
sempre é a máis vantaxosa. Entón, o problema que houbo neste concello, no ano 2016, na
execución de moitos dos proxectos do remanente, creo que recordar, que eran entre dezaseis e
vinte, non lembro agora, cinco desas obras foron adxudicadas por prezo a unha empresa de
Coruña, que si nalgúns casos a execución foi moi cuestionable, incluso nalgunha obra está
retido crédito por ese tema, non estábamos de acordo, non recepcionamos unha obra. E si,

ACTA DO PLENO

do director de obra, depende da propia empresa. Vostedes saben que a non ser que se

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

moi, moi estrito da execución das obras. Pero moitas veces xa non depende dos técnicos nin

podemos coincidir que a execución é así, pero iso é a economía de mercado. A oferta máis
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Victoria.
A Sra. Morenza toma a palabra: Teremos en contra os consellos que nos dá a oposición de
estar aínda máis encima das obras. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, rapidamente. Volvemos a argumentar o tema da nosa
abstención e agora viuse máis corroborado aínda, que estamos a favor de que se executen
estas obras, por iso abstémonos para que saian adiante de todas formas. Por que nos
abstemos? Porque primeiro, sen estudar exactamente os proxectos todos, parécenos, segundo
dixo a señora Victoria, o balizamento da pista en A Barxa, senón se talan as árbores, estamos
gastando cartos e non estamos cumprindo a función desa obra que sería dotar de máis
visibilidade a un punto conflitivo. Aparte de que existe un muíño alí que está tapado polas
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vantaxosa é a que executa. En todo caso, si temos en conta

CONCELLO DE BARBADÁS
árbores, incluso ao mellor xa está comido polas árbores porque xa case non se dá accedido alí.
Polo tanto, esa actuación vai a ser unha actuación, pero non vai a ser unha actuación
completa. A demolición da vivenda unifamiliar adosada? Parécenos excesivo. Ao mellor
equivocámonos, eh? A nosa opinión. En canto á mellora do entorno do lavadoiro de Santa
Uxía, parécennos poucos cartos para o que se quere facer. Entón, pois pensen logo cal é o
motivo da nosa abstención. Cando esas obras estean feitas e constatemos, oxalá, que se fagan
ben e que saian adiante. Xa digo, eu serei o primeiro en recoñecer que me equivoquei coa
abstención que tiña que haber votado a favor. Pero non lle vamos a votar en contra porque non
é o punto anterior, que queren que fagamos cómplices nós dunha actuación súa. E a modo de

responsables. E senón, pois, como nos pasa a todos na vida, pidan máis consellos, non se
deixen guiar só por unha opinión. A veces hai que pedir máis opinións. A veces hai que falar
coa xente que executa os traballos tamén, non só o que os idea, senón os que os executan,
porque sole haber diferenzas de opinións, moitas veces, e ao final constatando diferentes
opinións chéganse a unha decisión, porque ao final quen toman a decisión son vostedes quen
lle presentan os técnicos. Non fagan aos técnicos responsables do que se executa logo despois.
Entende? Porque a quen lle van pedir responsabilidades é a vostedes que están gobernando.

ACTA DO PLENO

responsables de gobernar, para ben ou para mal. Entón, cando algo sae mal, son vostedes os
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reflexión, os técnicos, os técnicos non teñen a verdade absoluta. E vostedes son os

Vostedes son os que gobernan. Os técnicos emiten informes, pero vostedes son os que toman a
informes e informes de técnicos porque o único que están dicindo, si sácannos un montón de
informes técnicos pero a realidade, a realidade é que a obra foi mal executada. Esa é a
realidade que ven os veciños. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina
Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu non vou repetir o que xa dixen antes. Simplemente que
para adiante con isto. Que fagades as obras pero que as fagades ben, que non teñamos que vir
nalgún pleno a protestar por obras mal realizadas. E os técnicos teñen responsabilidade, señor
Padrón, porque un técnico ten que saber como se realiza unha obra. Un concelleiro non pode
saber como se realiza unha obra. Un técnico, para iso firma e para iso se chaman.
Simplemente, que haberá que mirar se os técnicos que están traballando son axeitados porque
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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última decisión. Se a decisión é mala, teñen que asumir as responsabilidades e non sacar

CONCELLO DE BARBADÁS
se erramos en moitas obras hai que preguntarse por que. Porque é certo que nas obras quen
anda nelas sabe que hai moitos contratempos. Ti empezas unha obra dun xeito e pódeche
acabar doutro completamente. O que non pode ser é que fagamos tres ou catro obras e as tres
ou catro obras que fagamos terminen mal. Entón, que para adiante pero moi encima das obras
que se fan. É mellor facer unha a unha e facela con cabeza e non meterse en cinco ou seis
proxectos ao mesmo tempo e que queden mal, porque a xente, o traballo mal feito veo todo o
mundo e a xente, hoxe, hoxe máis ca nunca ten moita conciencia que o diñeiro é de todos.
Entón, tomádeo coma se estiverades pagando, volvo dicir, da vosa carteira.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra o voceiro

nos mesmos técnicos, a ver, sabe o problema que houbo o outro día no Parque dos Patos, non?
de que había, a parte de abaixo, pois estaba oca. Son coñecedores disto. Non estou dicindo
nada do contrario. Nós, de casualidade, de casualidade porque foi así. Cun arquitecto, disto
que o comentamos e estábamos varias persoas do noso grupo e nos dixo que o problema ven
de onde se fixo a acometida da obra, ou sexa, onde están as placas da herba e todo iso. Vamos
a ver, aí falta drenaxe nesa obra. Entón o problema é, que a auga, como choveu tanto, a auga
ten que saír por algún lado, entón o que fai é saír na parte, a ver, eu estou explicando o que
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A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Victoria Morenza. Eu lle dicía o da confianza, a veces,
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ou voceira do PP.

nos explicaron a nós, entón a auga sae pola parte de adiante, por onde poda, porque non hai
lle pase nada a ninguén, nin a ningún crío, porque o outro día andaban rodando por alí, estes
días de calor, a fin de semana en concreto pois estaban tirándose e son planchas de aceiro,
entón esperemos que non haxa ningún problema, o deixamos aí, porque, a ver… cando vemos
algo estamos na corporación e creo que temos a obriga de dicilo. Entón, a auga o que está
facendo é minando a parte de adiante e posiblemente, pois, haxa un problema. Entón, cando
se ve, que eu non digo que o técnico non se equivoque. Os técnicos nos equivocamos e nos
equivocamos todas as persoas en calquera profesión, pero, cando realmente se ve, a confianza
a veces nesas persoas, pois hai que tomar decisións de cambiar a eses técnicos. Nós, é o que
estamos dicindo. Non estamos dicindo nada máis e que oxalá non pase nada máis no parque
dos Patos. Pero foi un tema de cafetería e así nolo explicaron. E de feito vostedes saben o que
pasou alí debaixo, non? Entón, o deixamos aí. E sigo dicindo que o Partido Popular o vai a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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drenaxe suficiente e esas planchas de aceiro que a parte de ser un perigo, esperemos que non
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apoiar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede un minuto máis se quere facer uso
del.
A Sra. Morenza toma a palabra: Non entendo moi ben o que di Consuelo Vispo do tema de,
relación ten a avaría que houbo na, nós chamámoslle a matogueira, o barranco do Filomena
Dato. Vostedes refírense a esa? Pero iso queda a unha distancia considerable o parque Patos.
Nós iso consideramos que foi, si, que evidentemente había unha tubaxe, si que foi a auga
procedente incluso da rúa da Presa. Nós non pensamos en ningún momento que sexa da outra
esquina do parque que veña á pasarela de madeira. Pero non o consultei con ningún técnico o

sabemos porque iso había un oco moi grande e moi perigoso e menos mal que se acabou
descubrindo e non houbo males maiores. Xa sabemos que foi a auga que foi horadando, pero
iso non o teño claro, terei que consultalo cos técnicos que non volva a ocorrer en ningún
punto dese paseo. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Os criterios que nos quere marcar a señora Fina Varelas son
xustos e necesarios. É dicir, nós temos que traballar no concello como se os cartos dos
cidadáns foran nosos. E ese é o criterio que se está seguindo aquí. Ademais cun criterio de
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inexecución naquel momento da empresa que fixo o paseo do río Barbañica. Nós non o
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tema, simplemente tratamos de arranxalo. Evidentemente si que houbo ao mellor unha mala,

suma transparencia. As decisións tómanse nun tribunal. Nun tribunal avaliador do que son os
dixo Victoria, no caso anterior cando expuxo, son criterios económicos. Son criterios
económicos. Ademais están presentes os técnicos municipais. Ademais están os técnicos
municipais presentes que verifican que se axustan aos orzamentos que se presentan, ao que se
pide dende o concello. Polo tanto, teña a certeza absoluta de que nós estamos traballando con
eses criterios. O que si é de agradecer
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu simplemente, perdoe o inciso, xa que se dirixiu a min,
non estou poñendo en dúbida iso. Estou dicindo que por exemplo, se para a miña casa chamo
a un fontaneiro e me deixa mal o traballo, non lle vou seguir pagando para facer o mesmo
traballo. É ao que eu me refiro. Que eu na miña casa non andaría pagando, levaría a un
obreiro, canto que costa facer isto? Tal. E é como pagaría, non pagaría para que me deixaran
as cousas mal en varias obras.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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proxectos e as propostas. Non hai intervención política de ningún tipo. O que si é certo, o que
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, matizar que dirixinme a vostede pero estaba na
miña quenda de palabra no remate final.
A Sra. Varelas toma a palabra: Non, pero quería aclararllo porque ao mellor pensa que
dubido no gasto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nós o que queremos aclarar é que simplemente aquí o diñeiro
do veciño e da veciña se está utilizando conforme aos mellores criterios posibles. É o único.
Votos a favor desta modificación de crédito? Abstencións?. Todos a favor excepto Ramón.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver, un momentiño. Abstencións Grupo Mixto.
Efectivamente.

modificación de créditos á que fai referencia a providencia da Alcaldía debendo ser aplicadas as
cantidades ás partidas que se reflicten na devandita Providencia, tal como seguidamente se
expresa. 1º) CREDITOS NECESARIOS: a) Concesión de crédito extraordinario ( Partidas

non dotadas no orzamento).
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“Expediente 1956/2018. Modificación de crédito. PRIMEIRO: Aprobar a proposta de
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PSdeG-PSOE, BNG, PP e DO e a abstención do Grupo Mixto o seguinte acordo:
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de

CONCELLO DE BARBADÁS
Partida
Orzamentari
a

FINS A QUE SE DESTINAN OS
CRÉDITOS E CAUSAS DA SÚA
NECESIDADE

CONSIGNACIÓN
Inicial/ Aumento

1531.609

Demolición vivenda unifamiliar adosada

0,00 €

52.740,77 €

171.619

Reparación muro de contención do
Parque do Fidalguiño

0,00 €

17.739,08 €

0,00 €

36.500,00 €

0,00 €

6.750,00 €

0,00 €

12.335,33 €

0,00 €

28.067,77 €

153.619
Pavimentación da rúa do Tangaraño
153.619

153.619

Mellora do entorno do lavadeiro en Santa
Uxía
Rehabilitación da Canella do Regueiro ao
Rosal

TOTAL
EXTRAORDINARIO.

CRÉDITO

154.132,95 €

2º) FINANCIACIÓN
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153.619

ACTA DO PLENO

Balizamento en pista a Barxa

Con cargo ó remanente líquido de tesourería : 154.132,95 €
SEGUNDO: Que se continúe a tramitación do expediente, coa inmediata exposición ó público, ós
TERCEIRO: Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo, considerarase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse, en ámbolos dous trámites a publicación no B.O.P.
e no Taboleiro de Edictos do Concello.-”

6. EXPEDIENTE 1958/2018 .MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á modificación de crédito 1958/2018. Ten a palabra
o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. Isto corresponde a unha modificación de crédito para
aumentar unhas partidas orzamentarias do ano 2018 por insuficiencia das mesmas para
atender a todos os proxectos técnicos e estudos de traballos técnicos realizados ou que temos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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efectos de reclamacións.-
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previsto realizar ao longo deste ano. Efectivamente, temos un remanente de tesourería como
se está observando nestes últimos plenos, que queremos adicar a execución de determinados
proxectos, obras e melloras, ao longo de todo o noso concello e por iso necesitamos facer
proxectos técnicos e estudos e traballos técnicos. Por iso propomos aumentar, necesitamos
aumentar as partidas en 90.000 euros, os proxectos técnicos e en 20.000 euros, os estudos e
traballos técnicos. Isto non significa que se vaian a esgotar todas estas partidas, senón que é
unicamente unha previsión do gasto que vamos ter ao longo de todo o ano para poder facer
fronte a estas partidas dos proxectos para poder facer a posteriori as obras. E tamén vai unha
partida de 15.700 euros, para o proxecto de panorámicas do concello de Barbadás. Teñen

panorámicas que se realizan ao longo da avenida de Celanova, incluída a inserción de
información de locais comerciais da zona, facilitar para os clientes. O recorrido virtual está
composto por 35 panorámicas para cubrir a avenida de Celanova, concello de Barbadás e
todos os seus negocios con vistas panorámicas de 360 grados e tamén a posibilidade para
todos os comercios e empresas situadas en Barbadás de que esa mesma cámara poda entrar
dentro do establecemento e facer unha panorámica de 360 grados dentro do comercio para
dar coñecemento a todo o mundo dos produtos que alí se venden ou dos servizos que alí se
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de deseño, programación e realización dunha interfaz para o recorrido virtual das vistas
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vostedes o informe que acompaña este suplemento de crédito onde se determina que se trata

prestan. Quince panorámicas de zonas de interese e monumentos por determinar e dez
realización fotográfica das panorámicas a pe de rúa, a realización fotográfica das panorámicas
aéreas con dron, o deseño do interfaz para a súa visualización aplicando a imaxe do concello,
unha páxina web, inserción da información de todos os locais comerciais con forma de ficha e
clicable para ver os seus datos de contacto e configuración e posta en marcha en URL nunha
dirección electrónica accesible en internet.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Por certo, temos tres presupostos porque preguntaba Ramón,
nas comisións informativas, Ramón, a empresa que ofertou o prezo máis barato é Innova
Grupo. Innova Grupo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Si. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Respecto ao quen o dixo creo que foi o Partido Popular o que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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panorámicas aéreas realizadas con dron de zonas por determinar. O presuposto inclúe a
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preguntou polo nome da empresa.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Ah! Perdón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, é igual. Vamos a ver. Que pensamos nós sobre este
tema? Mire. A nós gustaríanos que viñera isto separado. O que é proxectos técnicos e estudos
e traballos técnicos por un lado, a modificación de crédito, e logo proxecto panorámicas do
concello de Barbadás, aparte. Porque, explícome, no tema de proxectos técnicos e estudos e
traballos técnicos votaríamos abstención, porque repetindo o argumento que fixemos na
anterior modificación de crédito queremos, sobre o que estábamos falando antes dos técnicos,
os técnicos fan un informe en base á legalidade e todo aos seus coñecementos. Non se lle

que hai que poñer esta porta, ou hai que poñer isto, e eu lle digo, non, non poñas isto porque
isto despois á larga vaiche dar problemas. Se esa persoa lle fai caso ou me di, non, non, hai
que poñer o que di aquí o papel o arquitecto, e ponse e logo despois estropéase o que se puxo,
a culpa é do dono, non lla vai botar ao arquitecto. O arquitecto vaille sacar a lexislación e
todo, que non ten nada que revatirlle. Polo tanto a culpa vai ser do dono que foi o que tomou a
decisión de facerlle caso ao arquitecto e non a min. Ou ao contrario, faime caso a min e non
llo fai ao arquitecto. A responsabilidade sempre vai ser de quen tomou a decisión e ao técnico
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persoa ten un informe, ou un informe, ten unhas directrices dun arquitecto e dime, aquí pon
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pode botar a culpa de nada porque a min cando me contratan para unha obra e vouna facer, a

non se lle vai poder dicir nada porque fai o informe en base á legalidade, aos seus
realidade a veces non está ao lado do que é o papel. Por iso insistiamos en que ao final, as
decisións, tómaas o goberno ou as persoas responsables e polo tanto, para tratar de non
equivocarse ou equivocarse o menos posible terán que consultar a mais persoas que se
dediquen a iso, técnicos, a máis técnicos para non cometer os erros como os nomeados
anteriormente. E sobre o tema do proxecto de panorámicas do concello de Barbadás,
parécenos unha boa idea, complementa a oferta que sería na páxina web de calquera persoa
que entrara, pois máis información do noso concello, pero síntoo moito, nós non estamos a
favor desa proposta agora mesmo. Sobre todo, despois, porque nós críamos máis na
colocación dun panel informativo dixital, que lle volvo repetir aquí, que houbera sido unha
vanguarda neste concello, en toda a provincia de Ourense, e que seguramente moitos dos seus
compañeiros do Grupo de Goberno lle houberan agradecido porque contribuiría a visibilizar
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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coñecementos, aos materiais e supostamente todo debería quedar como está previsto, pero a
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toda a actividade que se fai neste goberno e sería unha ferramenta para os cidadáns para
enterarse de moitas cousas que se fan aquí. Pero non, non o fan. Oxalá que non fagan o de
comprar os mupis eses, que iso está obsoleto. E despois que teña que ir alí, o conserxe, ou
calquera persoa encargada deste concello, a ir abrir alí cunha chave cambiar o cartel. Home,
por favor! Nos temos que estamos. E xa digo, 15.000 euros, o panel dixital non chegaba a
eses cartos. E contribuiría a visibilizar a súa acción de goberno en moitas cousas, que teñen
feito moitas cousas boas, pero ata, non no entenden. Entón, isto agora si, sería algo que nós
apoiaríamos. Si. Pero, consideramos outras prioridades, ou sexa, consideramos que 15.000
euros deberíanse gastar antes noutras cousas antes ca nisto. Entón, non estamos a favor agora

votaríamos abstención para que saíra aprobado igual e o outro votaríamos en contra, pero
como está incluído aí, pois votaremos en contra.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular, de Democracia Orensana, perdón.
A Sra. Varelas toma a palabra: Es estoume facendo do señor Padrón, vamos votar
abstención para que saia aprobado, pois se quere que saia aprobado vote que si. Máis ou
menos. Non, si, si, pero dixo que ía votar abstención senón viñeran xuntos para que isto saíra
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en contra. Se o separan, votaremos nos proxectos técnicos, estudos e traballos técnicos
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de aprobar isto. E como no lo presentan xunto cos proxectos técnicos pois teremos que votalo

aprobado. Iso si que o dixo. E a min, se quere que saia aprobado, pois que vote a favor. É
traballos técnicos, eu, gustaríame saber porque aquí valorastes isto, máis ou menos, ao que
podedes gastar, a que proxectos técnicos vos referides? Porque claro non sei se é un, dous,
tres, catro, dez, vinte, a que proxectos se refire. A que áreas en concreto se refiren estes
proxectos técnicos? Entón, gustaríame que, señora Victoria ou vostede Tenente Alcalde, dáme
igual, calquera que me conteste, cales son eses proxectos técnicos. E despois, xa si, tamén me
gustaría o que dixo o señor Ramón Padrón, que moitas veces llo temos dito, é que as cousas
veñan por separado porque ao mellor uns puntos poden estar moi de acordo e outros non. e é
unha pena que esteamos moi de acordo nuns puntos e que teñamos que votar en contra por
algo, por un punto en concreto. Vale? En canto ao proxecto panorámica do concello de
Barbadás, si estou completamente de acordo, xa o dixen, creo que o dixen nas comisións
informativas. Penso que canto máis fagamos polo concello, canta máis publicidade, canta
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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simplemente unha anécdota. Vamos a ver, en canto aos proxectos técnicos e estudos e

CONCELLO DE BARBADÁS
máis visibilidade lle deamos ao que temos, tanto negocios como cultura, como o Tenente
Alcalde dixo, a igrexa de Loiro, que temos unha xoia, todas esas cousas penso que canta máis
publicidade e máis ensinemos ás persoas, moito mellor. Penso que a veces 15.000 euros poden
ser moito e a veces 15.000 euros pois son poucos se realmente con isto estamos dando
publicidade, que é do que se trata, ao noso concello. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede señora Fina Varelas. Ten a palabra o voceiro
ou voceira do PP.
A Sra. Vispo toma a palabra: Estamos de acordo, en parte do que dixeron os nosos
compañeiros da oposición. Vamos a ver, se isto viñera por separado poderíamos incluso votar

votamos a favor na modificación de crédito anterior porque vemos para que é este diñeiro do
remanente de tesourería. Agora mesmo, temos 90.000 euros que non sabemos en que,
posiblemente.
A Sra. Morenza toma a palabra: Dicímosllo agora, facémoslle un resumo.
O Sr. Alcalde toma a palabra Pero que interveña ela, que acabe de rematar e despois
explícaselle.
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu, se despois me deixa falar o señor Alcalde, eu prefiro
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perdón, nos estudos técnicos, 90.000 euros. Vamos a ver. Nós, queda constancia de que
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a favor dalgunha delas. Nós non estamos de acordo, por exemplo, en estudos e traballos,

escoitalo.
controlamos os tempos. É practicamente imposible.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, se despois me deixa máis dos tres minutos
porque eu sen escoitar a que ven eses proxectos non sabemos que votar. Ou sexa, nós iámos a
votar en contra porque non sabemos para que se vai aplicar o diñeiro do remanente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vaino explicar na segunda quenda de palabra.
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu prefiro calarme, escoitar e despois dicir o que teñamos que
dicir ou cambiar o sentido do voto. E logo, o do proxecto, soamente isto, panorámico que
explicou o señor Fírvida, sego dicindo o mesmo que dixen nas comisións pero nós non vamos
a estar en contra nunca do comercio local e loxicamente apoiaríamos, por iso dicía que se
viñera por separado, a ver, en ningún momento o Partido Popular, que teñamos a nosa idea de
como o faríamos? Perfectamente, agora non imos votar en contra de algo que realmente
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu prefiro que vaia ordenado o pleno porque senón non

CONCELLO DE BARBADÁS
estamos dinamizando os comercios de Barbadás. O que si daríamos é unha idea de que
realmente fóra para todos os comercios do concello, que vostede dixo que sería o núcleo
urbano do concello de Barbadás. Nós entendemos que hai, pois supermercados, por poñer un
exemplo, noutras partes do concello onde tamén teñen dereito. Así como o que é o tema
cultural si o van facer a través de todo o concello pois entendemos que os demais, sería unha
proposta, vale? Pero, vou a calarme xa para escoitar o que teñan que dicirme dos proxectos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Chelo Vispo.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben, se a señora Secretaria cree que se pode votar por
separado?

Non

sei.

.

poderían votar por separado.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vale. Entón, por empezar por explicar cousas. Os proxectos
técnicos e os estudos de traballos técnicos, repito, ao mellor é diñeiro que non se gasta. O que
estamos facendo é incrementar a partida que tiñamos prevista no ano 2018, para atender todos
aqueles proxectos que temos en mente realizar ao longo do ano. Que ao mellor algúns deles
non se encargan ou non se fan por falta de tempo ou por problemas do concello ou porque
desbotamos, sinxelamente. Nós temos previsto facer varias obras, por exemplo, reformar a

ACTA DO PLENO

un defecto de elaboración. Si se fai como expediente separado, por parte de Intervención,

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

A Sra. Secretaria toma a palabra: É un expediente único e un único punto da orde do día. É

praza do Pumar en Bentraces; arranxar o final da rúa da Presa, o problema que vostede
renovar os canastros de Loiro; o soterramento do cabreado da igrexa do século XVIII, como
ben dicía a señora Fina, a maior xoia artística e arquitectónica que ten este concello, do ano
1110, obras de mellora do abastecemento en Loiro; obras en parques e xardíns varios ao longo
de todo o concello. E creo que a señora Victoria ten máis obras previstas. Eu, se me permiten
rematar. Entón, son moitos os proxectos que temos en mente realizar ao longo deste ano co
remanente de tesourería, pero para poder facer todos eses proxectos, necesitamos primeiro
encargar os proxectos técnicos porque senón despois non podemos ter, asegurar, a executar a
obra. Está claro. Sobre os paneis informáticos dixitais, señor Ramón, eu non quero volver a
repetir o de sempre, pero para mostra eu só lle poño unha cousa, concello de Ourense,
Democracia Ourensana critica, consegue no pleno deste mes no concello de Ourense que
todos os grupos políticos do concello voten a favor da retirada dos paneis electrónicos que se
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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comentaba antes; mellorara e humanizar a rúa Salgueiriños; melloras noutras vías municipais;

CONCELLO DE BARBADÁS
situaron en Ourense, primeiro, porque teñen informes da policía local de que entorpecen o
tráfico porque son paneis luminosos que entorpecen a circulación, e poden crear problemas de
tráfico, e ademais que creo que si leu os medios de comunicación, o portavoz de Democracia
Ourensana en Ourense, fixo unha batería de propostas en contra destes paneis porque son moi
prexudiciais en xeral para todo o comercio, pero tamén para toda a cidadanía do concello.
Entre outras cousas, crea problemas á vista dos viandantes. Mupis? Mire, xa os temos
comprado. Eu lamento dicirllo, pero xa temos comprados tres mupis que vamos a colocar en
diferentes puntos de A Valenzá con luz interior, pero claro non son paneis dixitais, como di
vostede, que pedín un orzamento e íanse a 26.000 euros, un panel dixital. Ademais de ter que

local, de coñecer a oferta comercial, dando a posibilidade de ter vistas de 360º de todos os
locais empresariais e comerciais do concello, ademais de ter unhas vistas panorámicas tamén
de dron, de todos os puntos de interese turístico. Só facer unha puntualización. Veu moita
xente a facernos propostas de tomas aéreas con drons, e unha toma aérea de dez minutos, as
ofertas están sobre 5.000/6.000 euros. Este proxecto inclúe dez panorámicas aéreas dos puntos
de interese que nós lle marquemos para facer tomas aéreas dos puntos de interese turístico. E
non sei se a señora Victoria quere detallar algunha obra máis.

ACTA DO PLENO

información. Este proxecto, como se quedou aquí claro, trátase de promoción do comercio
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ter conexión wifi, cabreado, e ter unha persoa disposta todos os días para actualizar a

O Sr. Alcalde toma a palabra: pero moi brevemente.
iso se fixo esta previsión de gasto. Por exemplo, a reforma do campo de Roma en Piñor; a
reparación de viarios en Fonsillón; reforma de parques en A Valenzá e en Finca Fierro;
reforma dunha zona do saneamento de Loiro; mellora de varios, de tres viais en Loiro. Estou
falando un pouco de memoria. De tres viarios, non, é saneamento, é unha mellora de
saneamento. E non sei se me falta algún pobo máis.
O Sr. Fírvida toma a palabra: A min tamén me faltaron máis. Lavadeiros, fontes…
A Sra. Morenza toma a palabra: Eses están en marcha. Incluso algúns deles en trámite de
petición de informe sectorial. Por exemplo, reparación de viarios en Fonsillón, estamos
pendentes da Consellería de Infraestruturas, que nolo informe. Por exemplo. E outro está, o
campo de Roma de Piñor, está pendente de Patrimonio, enviado a Patrimonio. Reforma da
praza do San Xoán en Sobrado e reforma da praza do campo do Carril en Sobrado. Eses temas
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Morenza toma a palabra: Eu só lle vou dicir os proxectos que están en marcha e por

CONCELLO DE BARBADÁS
todos, eses son proxectos feitos e que están en Patrimonio. A do Pumar aínda non está
entregado o proxecto. E despois tamén estamos traballando nun proxecto de saneamento, de
mellora do saneamento en Bentraces. É un proxecto que está en curso porque a Confederación
Hidrográfica ten moitas esixencias ao respecto. Entón, son proxectos que xa foron encargados
a técnicos e que están en marcha. Algúns incluso de ser tramitados e están pendentes de
informes sectoriais. De aí a previsión desta cantidade que pode parecer custosa pero xa saben
vostedes que a elaboración dun proxecto, a dirección e todo iso pode rondar os 5.000 euros
cada proxecto. Entón, de aí se puxo unha contía estimada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Era a segunda quenda de intervencións.

Democracia Ourensana. Xa se contestou vostede despois, mesma. Que votaba a favor, pero
non sabía a que ía votar a favor. Non sabía os proxectos, perdoe. Non coñecía os proxectos.
Digo que fale, pense vostede que vai a votar a favor de 110.000 euros e non coñece cales son
os proxectos. Entón, comprenderá que nós nos absteñamos porque nin nós…Nós estamos na
oposición, estamos no goberno. Nós non decidimos os proxectos. Non contratamos aos
técnicos e logo despois, o que ve despois as consecuencias do que pasan as cousas. Pero non
queremos obstaculizar a acción do goberno neste caso porque as obras son necesarias. Agora,

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra: Por responderlle ao que dixo antes a compañeira de
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Tócalle ao señor Ramón.

o que pase despois? Oia, nós non vamos a votar a favor sen ver nada e sen preguntarnos nada
nesta corporación, se alguén da oposición se abstén sae aprobado. Nós queremos que saia
aprobado pero non vamos a votar a favor de algo que non vemos. Entende? Eu creo que
quedou bastante clara a posición de abstención. O que falei antes, a argumentación que de isto
debía vir por separado e tal. Volvo a repetir, estamos de acordo co que propoñía o señor
Tenente Alcalde, parécenos unha boa idea. Pero como consideramos que hai outras cousas
máis importantes na que se había que ter gastado os cuartos e non se fixo, pois, son
prioritarias para nós. A min dáme igual que me saque aquí o concello de Ourense, o de Lugo,
o da Coruña, o de Madrid, ou o de Düsseldorf, que votaron en contra. Pois que voten en
contra. O panel dixital que nós propuñamos non é os que instalaron en Ourense. Non son. Era
un panel informativo dixital como os que están colocados no concello de Oleiros, que hai ata
once, nas rotondas e non hai accidentes de tráfico. Informan todo o día, todo o día,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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porque deciden eles e o goberno. Pois absterémonos porque a situación que hai agora mesmo

CONCELLO DE BARBADÁS
continuamente da acción do goberno, de toda a información municipal, cunhas letras moi
grandes, non destellantes como fan estes que parece que case non das visto porque impón. E
nada máis, decátaste en dous días do que fai o goberno. Vostedes. Enteraríase todo o mundo
do que fan. Pero nada, seguen erre que erre. Entón, van a gastar, non sei o que se gastaron nos
mupis? Pero eu creo que xa oíra algo de 9.000. Vanlle gastar aos contribuíntes 9.000 euros
duns mupis que, mire vostede, un mupi, ou sexa, o dixital pode pasar vostede, pasa e ve dúas
frases, volve pasar outra vez por alí porque lle cadra e ve tal, ao final decátase da mensaxe,
porque pasa corenta veces e como está repetindo tantas veces decátase se hai unha actuación
na Casa da Cultura, se hai un partido non sei onde, se unha asociación de veciños organiza tal.

explíqueme vostede, eh!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten que rematar.
O Sr. Padrón toma a palabra: E iso que di vostede do custe é mentira, e cando queira
sentámonos os dous e dicímonos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, este asunto, señor Ramón
O Sr. Padrón toma a palabra: Cos 9.000 euros dos mupis e cos 15.000 vai gastar moito
máis

para

nada.

.

ACTA DO PLENO

decatando. Agora, dun mupi, amigo, se o que vai no coche se para a mirar as letras do mupi,
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Ao cabo da semana acábase decatando porque unha cousa que se repite tantas veces acábase

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, tres minutos, excedeuse. Eu fun flexible en
tivemos aquí neste pleno. Entón, un pouquiño de axilidade tamén.
O Sr. Padrón toma a palabra: No tempo eu podo dicir o que queira.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Na súa intervención si, pero excedeuse, pero cando se excede
e reitera a intervención doutros plenos.
O Sr. Padrón toma a palabra: Que me chame vostede a atención no debate, excedeuse outra
xente aquí e eu non dixen nin mu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero señor Ramón, se houbera pedido tempo houbérase lle
dado tamén. Pero reiterar as cousas doutros plenos, que é unha decisión tomada…Voceiro ou
voceira de Democracia Ourensana, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra: Grazas pola explicación. Dicirvos unha cousa que me
gustaría que nos próximos, se ven algo parecido, polo estilo, que numeredes os proxectos
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todo momento nos anteriores debates, pero que vostede está reiterando un debate que xa

CONCELLO DE BARBADÁS
técnicos que tedes en curso. Penso que non vos costa nada e así quedaríanos máis claro cales
son as actuacións. Estou de acordo, no que dixestes. Estou de acordo nos proxectos que
queredes facer. E no proxecto panorámico volvo a repetir o que dixen antes, estou moi de
acordo, contrariamente ao que di o señor Padrón, do panel ese que son auténticas aberracións.
Vostede se vai a Ourense e pasa pola a Alameda, ve aquilo alí, e di, pero isto que é, de onde
saíu isto? Ou sexa, que parece que o obxectivo é que o cidadán se espete de cara contra ese
panel. Porque, é que eu non entendo eses paneis. E non ven a conto, penso que nesta moción,
o dos paneis. Agora, que cada un, como vostede ben di, pode falar no seu tempo do que lle
dea a real gaña. Pois si, nós vamos a votar a favor, pero pídovos por favor que nas próximas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Fina Varelas, estou de acordo que se non preguntamos
para que son estes proxectos técnicos votaría algo que vostede tampouco sabe a que ía votar.
Vamos a ver. Que quede constancia, entendemos que se realmente nós votaríamos a favor
desta modificación de crédito, o Partido Popular, se queda constancia das obras que dixeron,
aínda que non coincide a da señora Morenza co do señor Fírvida. Vale? Entón, nalgúns deles.

ACTA DO PLENO

cales son os proxectos e sen problema ningún. Polo menos saber o que vamos votar. Grazas.
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nos expliquedes máis detalladamente, ou polo menos, nas comisións informativas nos digades

A Sra. Morenza toma a palabra: Non, dixen abastecemento e era saneamento.
ver,
A Sra. Morenza toma a palabra: Podo engadir unha, as reformas da rúa do Canastro ata a
praza do Pumar. Esa está enviada a Patrimonio.
A Sra. Vispo toma a palabra: Nós, se queda constancia por escrito
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vostede pide a constancia en acta
A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si. Nós votaríamos a favor, vale? porque non podemos
votar en contra
A Sra. Morenza toma a palabra: Non van todas as obras. Estas son as obras que están en
curso, vanse encargar máis proxectos, pero si non hai problema.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, se queda reflectido, eu polo que apuntei así a
presa e correndo, pero me gustaría que despois se eu me esquezo dalgunha que vostede o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Nós votaríamos a favor, polo que eu apuntei aquí. A

CONCELLO DE BARBADÁS
fixera constar para que se puxera por escrito. Porque nós, o sentido do voto, nós non podemos
votar algo a favor que non vemos, vale? Para iso están as comisións, señora Victoria Morenza.
Nós cando dicimos nas comisións que se nos digan os proxectos, non é por maldade. Non
nolo quixo dicir.
A Sra. Moranza toma a palabra: Non é que non o quixera dicir
A Sra. Vispo toma a palabra: Eu preguntei. Si, si, preguntei.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pídolles ás dúas que non se interrompan, senón isto é un
guirigai.
A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. As comisións están para algo. Se nos din para

A Sra. Varelas toma a palabra: Está poñendo palabras na miña boca que non, é pero é que
non é que quero que retire iso porque está”, eu non dixen que ía votar a favor. Quixen saber
que proxecto. Está poñendo palabras na miña boca que eu non dixen, e quero que o retire
porque eu non dixen iso.

.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Chelo Vispo, retírao?
A Sra. Varelas toma a palabra: Non lle consinto que estea poñendo palabras na miña boca.
A Sra. Vispo toma a palabra:

Eu retiro o que sexa, non hai ningún problema. Hoxe veño

ACTA DO PLENO

porque de algo que non sabemos, eu creo que sería o que ía facer a señora Varelas
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que son os proxectos, os expedientes os fan correctamente, nós o podemos votar a favor,

de boas. Si, o retiro, non se preocupe. Pido desculpas señora Fina Varelas por sentirse…
A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. Estamos falando, incluso poderíamos facelo
senón, a ver, ou ben que quede por escrito ou retirar este punto e que o traia correctamente.
A Sra. Morenza toma a palabra: Non teño ningún problema e poñelo por escrito. Pero xa lle
digo, son problemas que están en marcha.
A Sra. Vispo toma a palabra: Entón vamos, ao Campo de Roma. Fonsillón, a
pavimentación. Varios parques da Valenzá que non sei cales son. Pero están reformados a
maioría deles
A Sra. Secretaria toma a palabra: Para que quede constancia que os enumere e xa está
A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. Pásolle a vostede a palabra e nós votaríamos. E despois,
vamos a ver, eu sigo dicindo que o do tema de proxecto panorámico do concello de Barbadás,
a ver, é que o Partido Popular non se podo opoñer en ningún momento, señor Padrón, á
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A Sra. Varelas toma a palabra: Aceptadas. Aceptadas.

CONCELLO DE BARBADÁS
dinamización dos comercios, porque realmente non podemos. Entón, que opinemos doutra
maneira se estiveramos gobernando, como o faríamos. Perfectamente. Que eu non estou de
acordo tampouco cos mupis, tamén lle dou a razón, porque eu creo que é un diñeiro tirado,
porque soamente o pode ver a xente que vai a pe. Eu antes me rin cando vostede o dixo
porque a ver, eu co coche non podo parar a ver que pon alí. Me entende? Doulle a razón no
tema de Oleiros porque os coñezo e sinceramente son correctos. Agora, quen gobernan son
eles, grazas a vostede. Entón, que lle vamos facer? Pásolle a palabra á señora Morenza.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu moi breve, moi breve. Só dous apuntamentos. O proxecto das
panorámicas.

obras. Eu creo que son necesarias para o concello e nos permiten seguir traballando. Segunda
cousa, subvención do proxecto de panorámicas do concello de Barbadás. Pediuse unha
subvención en Adercou. En caso de que Adercou non dea a subvención o que queremos é estar
cubertos con diñeiro para poder facelo. Eu o que fixen antes foi unha relación de proxectos que
están en estudo. Hai algún deles que temos solicitados permisos na Confederación Hidrográfica
ou en Patrimonio e ao mellor acaban sen executarse este ano. Polo tanto isto non é máis ca unha
declaración de intencións. É unha declaración de intencións. Non estamos asegurando que todo

ACTA DO PLENO

O Sr. Fírvida toma a palabra: Primeiro, agradecer que se absteñan e que voten a favor destas
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto de intervención, de remate da exposición.

isto que acabo de dicir. Intentaremos facer a maior parte destes proxectos. E por último, os mupis
é

para

a

xente

que

vai

O Sr. Alcalde toma a palabra:

en

coches,

é

para

xente

que

vai

andando.

Moitas grazas. Victoria por favor.

.

A Sra. Morenza toma a palabra: Pois empezamos en Loiro, reformas da rúa Chicoira, da Aira
e da Quinta. Mellora no abastecemento na zona do Puleiro, eu sempre confundo Puleiro con
Bouleiro. Despois baixamos por, vamos a Piñor, Campo de Roma. Sobrado, campo do Carril e
reforma da praza do San Xoán. Fonsillón, reforma en varios viarios, que agora non lembro ben
os viais, non sei se forman varios viarios, o que ven dende a gasolineira o que sobe e logo o que
vai dende a Aira cara…é que non me lembro agora. Despois os parques son, o parque das
Burgas, parque de Area Gorda, parque da Searas. O parque de Area Gorda é o que está debaixo
das Searas. O parque de Area Gorda. O parque que está enfronte do parque do Tren, que nós
chamámoslle o parque Lameira do Mato. E o parque de Vilaescusa. E o parque das Burgas, xa o
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creo que o explicou vostede perfectamente, estamos gobernando nós, temos que decidir nós. Non

CONCELLO DE BARBADÁS
dixen. E despois o de Finca Fierro vaise reformar tamén a zona deportiva e a zona de parque.
Son pequenas reformas. Pero logo
A Sra. Vispo toma a palabra: Bentraces?
A Sra. Morenza toma a palabra: En Bentraces é reforma dende a rúa do Canastro ata a
praza do Pumar e reforma da praza do Pumar. En Barbadás tamén se está traballando na
reforma de damas e montes, pero ese é un proxecto que aínda non se encargou, tan só se está
traballando. Non sei se o alcalde me pode mencionar algún.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O parque da Seara.
A Sra. Morenza toma a palabra: Si, xa se mencionou. É que agora mesmo non me lembro.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Canastros de Loiro.
A Sra. Morenza toma a palabra: Pero iso vai noutro proxecto. Non vai nestes.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu engado, rúa da Presa, rúa Salgueiriños, canastros de Loiro.
Soterramento cabreado da igrexa de Loiro, está en estudo e negociación, porque piden
moitisimo diñeiro, con Fenosa. E o resto creo que o dixo todo
A Sra. Morenza toma a palabra: Esquecinme en Parada a reforma da iluminación pública
na vía principal, e a reforma na travesía das Canivelas.
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A Sra. Morenza toma a palabra: Salgueiriños
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O Sr. Fírvida toma a palabra: E as que dixen eu. A rúa Salgueiriños

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois constará en acta tal e como o reflectido ambos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor desta modificación de crédito?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade, non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Voto negativo Grupo Mixto. O resto, voto favorable.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG, PP e DO e o voto en contra do Grupo Mixto, o seguinte acordo: “Expediente 1958/2018.
Modificación de crédito. PRIMEIRO: Aprobar a proposta de modificación de créditos á que
fai referencia a Providencia da Alacldía debendo ser aplicadas as cantidades ás partidas que
se refrexan na devandita Memoria, tal como seguidamente se expresa. 1º) CRÉDITOS
NECESARIOS
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concelleiros.

CONCELLO DE BARBADÁS
a)
Partida
Orzamentaria

Concesión de suplementos de credito (Partidas non dotadas en contía
suficiente no Orzamento)

FINS A QUE SE DESTINAN OS CRÉDITOS E
CAUSAS DA SÚA NECESIDADE

CONSIGNACIÓN

Proxectos técnicos

15.000,00 € 90.000,00 €

150.227.06

Estudos e traballos técnicos

10.000,00 € 20.000,00 €

432.227.99

Proxecto Panorámicas do Concello de Barbadás

30.000,00 € 15.700,00 €

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO.

125.700,00 €

2º) FINANCIACIÓN:
Con cargo ó remanente líquido de tesourería: 125.700,00 €
SEGUNDO: Que se continúe a tramitación do expediente, coa inmediata exposición ó
público, ós efectos de reclamacións.TERCEIRO: Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo, considerarase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse, en ámbolos dous trámites a publicación no
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150.640
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Inicial/ Aumento

7- EXPEDIENTE 1972/2018. MOCIÓN DO PP PARA ACTUAR DE XEITO URXENTE
NAS

PISCINAS

MUNICIPAIS

E

REPROBAR AO

SEÑOR ALCALDE

E

CONCELLEIRO DE DEPORTES
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ás mocións. Moción do Partido Popular para actuar
de xeito urxente nas piscinas municipais e reprobar ao señor Alcalde e Concelleiro de
Deportes. Ten a palabra a súa voceira ou voceiro. Ten cinco minutos, señora Chelo Vispo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Moción do Partido Popular de Barbadás para actuar de xeito
urxente nas piscinas municipais e a reprobación do señor Alcalde e do Concelleiro de
Deportes. Son varios os remendos realizados nas infraestruturas das piscinas municipais e as
súas instalación polo actual Grupo de Goberno, e que non fixeron outra cousa que acentuar o
actual deterioro no que se atopa. Remendos custosos para os petos dos cidadáns e sempre a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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B.O.P. e no Taboleiro de Edictos do Concello.- ”.

CONCELLO DE BARBADÁS
destempo e con presas, pois foron realizados todos eles a piques de iniciarse a temporada
estival facendo caso omiso das indicacións técnicas municipais e das empresas adxudicatarias.
Recomendacións que aconsellaban non encher os vasos ata que pasasen os días indicados para
o secado da imprimación e que foron ignoradas coas consecuencias que todos sabemos e que
son visibles a día de hoxe. As deficiencias actuais son de todo tipo e agraváronse pola falta de
control por parte do concello nas obras realizadas ata a data e nulo mantemento. Isto
repercutiu no aspecto, conservación, seguridade dos bañistas e condicións técnicas. Dende o
Grupo do Partido Popular de Barbadás pedimos explicación sobre a elevada contía que os
veciños e veciñas levan asumido nos últimos tres anos e sen que elo valera para que o día de

Cando se tiveron que pechas as instalacións durante varios días e en plena tempada tralas
denuncias realizadas polo noso grupo e por multitude de usuarios sobre as graves deficiencias.
Non é permisible que sexan os usuarios quen paguen unha vez máis as consecuencias da mala
xestión e do desgoberno actual pois corren, novamente, o risco de quedar días sen servizo ou
de non poder disfrutalas coas garantías que merecen. Facemos responsable desta situación ao
actual Grupo de Goberno e moi especialmente ao señor Alcalde e aos responsables das
concellerías implicadas. Os veciños e veciñas de Barbadás non deben soportar o custo que
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seguridade que o noso municipio merece. A situación do pasado ano foi vergoñenta e caótica.
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hoxe puideran disfrutar dunha infraestrutura axeitada, de calidade e coas garantes en

poda supoñer un novo parche sen garantías, como tampouco teñen que aturar a desidia dun
mirando cara outro lado, en vez de defender os intereses públicos e o beneficio para todos e
todas. O que acontece en Barbadás non ten comparativa con ningún concello da provincia,
onde un alcalde está máis preocupado de vender unha imaxe irreal na prensa que de dar
solución aos problemas reais e cotiás dos veciños dos distintos pobos, así como de servizos
prioritarios como o das piscinas municipais. A deixadez nas funcións do Concelleiro de
Deportes e do señor Alcalde, a falla de rigor á hora de permitir que as empresas encargadas
da reparación das piscinas non cumpriran as condicións dos contratos e de non lles esixir
responsabilidades, propiciaron o estado lamentable destas instalacións que causaron danos
nos usuarios durante as tempadas do verán dos últimos tres anos. por elo pedimos a súa
reprobación e presentamos ao pleno do concello de Barbadás do mes de maio de 2018 os
seguintes acordos: Primeiro, xuntar aos voceiros dos distintos Grupos para que xunto cos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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grupo de goberno incapaz e disposto a favorecer determinadas empresas e intereses privados,

CONCELLO DE BARBADÁS
técnicos municipais informalos das medidas que se teñen adoitado ata o de agora sobre as
neglixentes reparacións nas piscinas municipais, así como das posibles responsabilidades
xurídicas das empresas que a realizaron. Segundo, realizar de forma urxente as actuacións
necesarias para a reparación do vaso da piscina, adecuación da zona exterior axardinada, a
preparación e adecuación de todo o sistema de filtración, depuración e dosificación.
Preparación de vestiarios e medidas de seguridade. Todo elo coas garantías precisas para non
despilfarrar máis cartos dos contribuíntes. Terceiro, reprobación do señor Alcalde e
Concelleiro de Deportes pola nefasta, neglixente e irresponsable xestión que teñen feito sobre
as piscinas municipais. Hoxe á mañá, presentamos unha emenda que paso a ler, en función da

maio para actuar de xeito urxente nas piscinas municipais e reprobación do señor Alcalde e do
Concelleiro de Deportes. Na comisión informativa de Facenda, Patrimonio e Cooperación,
celebrada o pasado venres 4 de maio, déusenos conta da modificación de crédito con número
de expediente 1.970/2018 par unha nova reparación nas piscinas municipais, na situación
actual sobre as irregularidades existentes nas mesmas. En base a esta información e despois
do malestar existente na cidadanía pola situación destas instalacións, vémonos na obriga de
formular a seguinte emenda da devandita moción. Substitución do enunciado, moción do
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emenda. Expoño con data 30 de abril pasado, presentamos unha moción ao pleno do 7 de
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modificación de crédito que vimos. Non tiñamos coñecemento dela e presentamos unha

Partido Popular de Barbadás para actuar nas piscinas municipais e na que solicitamos a
Substitución no último parágrafo, de exposición, por elo solicitamos a súa dimisión e
presentamos ao pleno do concello de Barbadás do mes de maio de 2018 o seguinte:
substitución do acordo terceiro, dimisión do señor Alcalde do concello de Barbadás e do
concelleiro responsable de deportes pola continuada neglixencia, responsabilidade e nefasta
actuación durante estes tres anos nas piscinas municipais. Grazas señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede señora Chelo. Foi ademais moi xusta no
tempo. Señor Ramón Padrón, está na súa quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra: Contestándolle ao de antes, o señor Padrón non puxo no
goberno a ninguén. O señor Padrón en representación dos votantes de Compromiso por
Barbadás, e o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE en representación dos seus votantes,
investiron alcalde ao señor Xosé Carlos Valcárcel e el fixo o seu Grupo de Goberno. Dito isto,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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dimisión, dimisión, do Alcalde de Barbadás e do Concelleiro responsable de Deportes.

CONCELLO DE BARBADÁS
dito isto, a moción, xa se falou aquí do tema da piscina. Eu creo que xa quedou claro, o que
nós pensamos. E o que pasou. Está claro que a actuación foi nefasta sobre todo para os petos
dos cidadáns. E volvemos repetir o mesmo. O goberno agora ten que arranxala, non lle queda
outra porque ven aí o verán e Barbadás non pode estar sen piscina. Entón, van ter que
acometer unha reforma que vai ser a lámina esa. O que non pode facer o goberno, traérnolo
aquí nunha modificación de crédito para que nós apoiemos unha actuación mala deles. Terán
que arranxalo pois cos cartos que teñan noutras partidas sen vir a unha modificación de
crédito do remanente de tesourería. E nada máis. E si se volven equivocar pois vólvense
equivocar. E se teñen a sorte de que se arranxe para sempre pois mira, aplaudimos. Pero os

E en canto á moción pois que pensamos? Pois que o Partido Popular quere aproveitar agora o
da piscina, pois para pedir a, primeiro era a reprobación, se digo ben, agora xa piden a
dimisión do Alcalde, do Concelleiro de Deportes, e pidan a do goberno enteiro xa, porque a
ver… Miren, vamos a ser serios. Vostedes, eu entendo que queiran aproveitar isto para facerse
ver. Póñennos no xornal, e todo. Pero, miren unha cousa, se pedimos dimisións, mire a piscina
tíñana que haber arranxado vostedes antes do 2015, porque a piscina xa estaba derramada.
Non o fixeron. Non o fixeron. Que facían, votábanlle auga. Enchíana de noite, que tirara
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arranxou a piscina tamén está clarísimo que non foi a axeitada. E volvemos a dicir o mesmo.

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

cartos xa se gastaron. A mala execución das obras aparte da elección do material co que se

durante o día ata que baixaban os esquimers e veña outra vez auga. Este goberno decidiu
Eu non sei, claro, nós non estábamos aquí daquelas. Non sei se alguén pediu a dimisión, creo
que era vostede a Concelleira de Deportes, ou do Alcalde, ou da Concelleira de Deportes. Eu
creo recordar, creo recordar, creo recordar, e senón que me corrixan, que o polideportivo foi
inaugurado e chovía dentro. O polideportivo, non o fixo vostede. Claro que non. Pero foi feito
durante o seu mandato. O museo da gaita, o museo da gaita non, sala expositiva de paneis,
chovía dentro tamén, rematada a obra. Eu non sei se pediron aquí a dimisión do Alcalde e do
Concelleiro de Cultura, ou de Infraestruturas, ou non sei. Entón, pois mire, eu creo que o
debate xa foi antes, na modificación de crédito, co tema da piscina xa non caben máis
historias, nada máis que o goberno arranxe porque o verán está aí. E esperemos, nós
pensamos que non, que por eses cartos que van a gastar non o van arranxar ben. Primeiro, as
láminas que hai que colocar hai uns grosores, no fondo da piscina hai que meter unha lámina
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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arranxala. Malamente fixo mal, pero decidiu arranxala. Vostedes xa non se atreveron a facelo.

CONCELLO DE BARBADÁS
especial antideslizante. Vixíen ben que fagan eses traballos pero eu xa digo, vendo o
orzamento que din que van arranxar a piscina coa lámina xa lle digo que oxalá me equivoque,
porque será ben para a veciñanza que non vai ter que gastar máis cartos na piscina pero non a
van arranxar polos dez anos que din que lle dan de garantía.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora ou señor voceiro ou
voceira de Democracia Ourensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): Eu só vou dicir varias cousas. Chelo, non me poñas
trampas, por favor. Na moción. O único que te teño que pedir. O seguinte, pedirlle ao Alcalde
que non dimita, que lle fagan unha moción de censura.

Dimisión, non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, señor Santiago. En concreto ao Concelleiro de
Deportes, creo que ten unha dedicación exclusiva. Equivócome? O que din os veciños, falta
de control. Nulo mantemento. Un montón de veciños non están contentos. Tanto nese tema.
Tamén lle quero dicir á señora Chelo que moita problemática deste concelleiro ven herdada.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Enténdote, enténdote. Falas moi claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Co micro
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O Sr. González toma a palabra (DO): Tanto iso como ao Concelleiro de Deportes.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Claro. A ver se teñen o apoio.

O Sr. González toma a palabra (DO): É que me escoito dúas veces e é un problema.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non é necesario.
O Sr. González toma a palabra (DO): Está claro o da moción. Tanto, ao Concelleiro de
Deportes tamén que fagan unha moción que pidan que dimita. A nivel piscina non vou dicir
nada máis porque está todo dito xa, teñen que arranxala, si ou si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista.
O Sr. Fírvida toma a palabra: O Bloque nacionalista Galego, visto que se está pedindo a
dimisión de dous membros deste goberno co que nós participamos, tamén ten que ter unha
postura política fronte a esta solicitude de dimisión, non? Se esta solicitude de dimisión viñese
doutra forza política, poderíamos entrar a debatela cun mínimo de seriedade. Claro que unha
solicitude de dimisión dun alcalde que ven dende o Partido Popular é outra lección de ética
como moitas das que xa nos ten dado neste concello dende os últimos tres anos, moitas
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Escóitome retardado. Volvo empezar, ou?

CONCELLO DE BARBADÁS
leccións de ética, pero que para si mesmos non teñen. Porque que o Partido Popular pida a
dimisión dun alcalde cando dirixentes do seu partido político cobran diñeiro en negro,
manifestamente demostrado, quitando diñeiro das arcas públicas e dos servizos públicos,
defraudando ao estado español e o diñeiro público en beneficio propio, e ninguén pide a súa
dimisión. Ou facer obras na sede nacional do Partido Popular con diñeiro negro e ninguén
pide a dimisión do presidente do goberno. Ou falsear o curriculum e mentir na formación
académica, e ninguén pide a dimisión desa presidenta de comunidade. Ou enganar e estafar á
sociedade prometendo subas de pensións e despois conxelalas ou aumentalas por debaixo do
IPC, e ninguén pide a dimisión dese presidente. Ou levar diñeiro público e ser consentidor de

presidente, dende o Partido Popular. Ou numerosos escándalos políticos e urbanísticos, que
estamos moi habituados en todo o estado español a escoitar todos os días nos medios de
comunicación. O partido político máis corrupto de toda Europa ven a Barbadás a pedir a
dimisión dun concelleiro, dun alcalde, porque quedou mal realizada unha obra, unha obra!,
que tiña unha eiva, herdada do Partido Popular. Mire, hai un dito que din os nosos maiores,
hai xente que non ve a trabe no propio ollo e sen embargo ve a palla no ollo do veciño. Iso é o
que lle pasa ao Partido Popular de Barbadás. Pola nosa parte, nós cremos que non está para
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elección dunha persoa para presidente da Deputación a dedo, e ninguén pide a dimisión dese
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que se roube diñeiro público, manipular nos procesos de contratación pública para favorecer a

nada xustificada a dimisión, nin do señor Alcalde nin do Concelleiro de Deportes.
A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Voume cinguir ao debate da moción nesta
primeira intervención. Cando o Partido Popular di que as obras foron realizadas a piques de
iniciarse a temporada estival, facendo caso omiso das indicacións técnicas municipais e das
empresas adxudicatarias, dicirlles que é falso. En todo momento se seguiron os prazos
indicados polos técnicos municipais e tamén pola empresa adxudicataria. De xeito que no ano
2016, ano da primeira reforma, a piscina abriuse ao público o día 22 de xuño, unha semana
máis tarde do inicialmente previsto para cumprir deste xeito os prazos indicados polos
técnicos. Cando vostedes falan de que se fixeron recomendacións, que aconsellaban non
encher os vaos ata que pasasen os días indicados para o secado da imprimación e que foron
ignorados, dicirlles que é totalmente falso tamén. De feito, nestes dous anos esperouse sempre
a algún día máis dos indicados polos técnicos para evitar que ese fora o problema. Cando
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

CONCELLO DE BARBADÁS
falan vostedes de falla de control do concellos nas obras realizadas e de nulo mantemento,
dicirlles que os técnicos do concello estiveron controlando as obras realizadas nos últimos
anos, nos dous últimos anos e así como a súa execución, o mantemento. E non sabemos a que
se refiren xa que durante o inverno o que se fixeron foron probas para buscar solucións para
os desperfectos. E cando falan da elevada contía que os veciños e veciñas levan asumido nos
últimos tres anos, dicirlles, como xa lles comentei ao principio, que o presuposto estaba
estimado en 35.000 euros e que se van a gastar 45.000, pero evidentemente a boa xestión do
Concelleiro de Deportes e do Alcalde, foi non pagar esa factura, esa segunda factura para que
a empresa asumira as súas responsabilidades, como así está sendo. E cando din vostedes que

foi un par de horas por un problema coa máquina que subministra automaticamente o cloro.
Non ten nada, absolutamente nada que ver coa reforma das piscinas. E poucas leccións nos
pode dar o Partido Popular, cando, durante o seu mandato se executaron unhas obras de
construción dun polideportivo que nalgunhas salas non se cumpren medidas mínimas.
Nalgunhas salas, por exemplo para a ximnasia rítmica non se cumpren as medidas mínimas e
creo lembrar que tamén para o basquet. Non se cumpren as medidas mínimas que se esixen
para a práctica deses deportes de forma oficial. Entón, estamos moi limitados neses deportes
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desen as datas exactas nas que estiveron pechadas, xa que o único día que estiveron pechadas
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se tiveron que pechar as instalacións durante días, dicirlles tamén que nos gustaría que nos

precisamente por esa cuestión. Nefasta xestión? Non estou de acordo. Fíxose unha xestión de
estiveron abertas, como durante todo o ano cando non estaban abertas as piscinas e se estivo
intentando arranxar. Nefasta xestión tampouco o imos admitir porque xa lles digo que o
arranxo feito durante o ano 20717 para que as piscinas abriran na temporada estival de 2017
non lle custou nada a este concello, porque o concello ten retidas varias facturas para non
pagarlle a esta empresa ata que quede todo nas debidas condicións. E se vostedes, todos os
grupos queren que se abran as piscinas e queren prestar este servizo público fundamental,
deberon haber apoiado a anterior modificación de crédito e non a apoiaron porque están
intentando rendabilizar politicamente, como lle dixen ao principio, poñer en xaque a este
goberno. O Partido Popular, non sei se me queda moito tempo, señor Alcalde, porque senón
retomo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Quédalle un minuto e medio, tres minutos corenta e tres, leva.
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control exhaustivo, tanto para o mantemento da piscina durante a temporada estival, que
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Leva tres minutos corenta e tres.
A Sra. Morenza toma a palabra: Nada. Nada. Era para iniciar unha liña de debate. Entón
non me dá tempo a iniciala. Dicirlles ao Partido Popular que leccións, como lles digo moitas
veces, non nos dean, e menos neste tema porque a gran greta que podía ser o título unha
película, vostedes xa tiñan coñecemento dela de antes, porque esta piscina senón lembro mal,
executouse no ano 2.000 e aos poucos anos xa deu moitos problemas porque había unha gran
greta, porque hai unha diferenza de materiais, unha é unha zona de rocha e outra é unha zona
de recheo e foi producindo unha gran greta na piscina, así coma relativas fugas, podémolos
dicir así. Porque fugas nunha parte da piscina non hai pero noutra parte, nas catas que fixo

compañeiro Ramón Padrón tiñan que encher a piscina pola noite. Moita xente díxolles,
incluso a propia empresa adxudicataria do servizo de abastecemento de auga díxolles que se
estaba gastando unha cantidade de auga desmesurada. E teño entendido que llo dixeron os
propios usuarios, que se estaba perdendo auga. Vostedes non foron valentes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Victoria.
A Sra. Morenza toma a palabra: Vale. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora si, van cinco minutos. Grazas a vostede. Señora Chelo
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perdía, na zona perimetral, auga, que estivo causando, e vostedes como ben dicía o
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este concello, descubriuse que os tubos non estaban ben encaixados, entón por aí tamén se

Vispo, ten tres minutos.
non fai falta que nos vexa, nin fai falta que..,porque somos o partido, grazas a Deus, máis
votado neste municipio, que lle quede moi clariño. Entón, non fai falta que teñamos que saír
en prensa, nin nada para que nos vexan. Coñécennos todos perfectamente e ultimamente
moito máis. Entón, tamén dicirlle que pediron durante oito anos que eu estiven con algúns
deles na oposición, pediron case a pleno, dimisións aquí, a tutiplén. Vale? O que pasa que
vostedes non estaban. Señor Santiago, eu non poño trampas a ninguén. Mire, as trampas, eu
non sei se a súa compañeira de partido conta o que pasou aquí ultimamente. Vamos a ver. Por
que é unha herdanza que temos? Vamos a ver. A piscina, mire, a piscina se descubriu a greta
que ten neste momento cando se lle quitou o gresite e o pode demostrar o informe que temos.
Vale? O informe que temos é cando se quitou o gresite se viu a greta. Que perdía auga? Si,
perfectamente, pero lle recordo que no 2015 non entramos a gobernar. Foi unha pena para este
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A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, mire, serios sómoslle, eh! Quero dicirlle que
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concello pero non entramos a gobernar. Mire, tamén lle digo unha cousa. A piscina pequena si
a deixamos arranxada. Fágolle unha pregunta, durante estes tres anos que nos podían achacar
que esa obra a fixémos nós, tivo algún problema a piscina pequena? Ningún. Somos
coñecedores e iso non podemos dicilo, pero non había ningún informe técnico, e que quede
moi clariño para os veciños do concello, sabíamos que eramos coñecedores de que perdía
auga, pero nada máis. Non había ningún informe e nós non entramos a gobernar no 2015.
Mire, e non podemos pedir unha moción de censura cando non sei se lle teñen informado,
vostede llo vou perdoar hoxe, vale? voullo perdoar porque realmente vostede non sabe como
funciona isto, pero mire, o grupo da oposición somos seis persoas que pertencen ao grupo do

cando realmente sei que vai saír negativa. Ou sexa, señor, as trampas llas están poñendo a
vostede nas palabras que está dicindo, perdoe que lle diga. Vale? A súa compañeira o
informou mal e o meteu nun bo follón. Non pode pedir o Partido Popular unha moción
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, prosiga señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Entón, non podo. A ver, señora Victoria, vou con vostede. Me
falta vostede, señor Fírvida.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois non lle vai chegar o tempo. Prosiga.
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meter, estaban pegados ao Grupo de Goberno, entón non podo facer unha moción de censura
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Partido Popular. Os outros tres, incluído vostede, á súa compañeira a vostede non o podo

A Sra. Vispo toma a palabra: Non teño ningún problema porque en primeiro lugar non saíu
Morenza e ao señor Fírvida, levan tres anos gobernando, vostedes din que é unha herdanza,
unha herdanza é un problema que tiña esa piscina. Llo demostrei coa piscina pequena.
Vostedes en tres anos non foron capaces de arranxar a piscina grande. Non lle vote a culpa ao
Partido Popular. Levan tres anos gobernando e non temos a solución na man, gastando case
70.000 euros, vale? para arranxar as piscinas. Vamos a ver. Voulle dicir ao señor Varela, que
se pode ler a acta do 2016 onde recoñece publicamente e o teño aquí para non lerlla porque
non me vai dar tempo, súas palabras e as do señor Alcalde onde recoñecen que efectivamente
hai cantidade de problemas e se quere léollo para que non digan que estou mentindo. “Os
problemas detectados xorden unha vez aberta a piscina, momento que comeza a levantarse a
pintura que rodea o vaso, e algúns usuarios e usuarias comezan a queixarse dalgúns lugares
determinados da piscina. Prodúcense rascazos. En canto comunican estas queixas
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adiante o tema das piscinas porque mire, levan tres anos gobernando e ía dicirlle á señora

CONCELLO DE BARBADÁS
comprobamos que son certas e falamos cos socorristas”, falamos, vostede é o que ten que
estar alí a pe de obra, “en canto comunican estas obras comprobamos que son certas”
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, permítame un momento. Leva catro minutos e
fun considerado.
A Sra. Vispo toma a palabra: Quédame un minuto despois.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Catro minutos dez. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Imos ver. Para responder dúas cuestións ao Partido Popular
que presenta a moción. Primeiro, a greta, a greta, a greta habíaa, porque se a piscina perde
auga é unha greta. Vamos, aquí iso está clarísimo. Véxase ou non se vexa. Véxase ou non se

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, pídolles un pouquiño de silencio.
O Sr. Padrón toma a palabra: Naquel momento recoñezan que non querían acometer na
obra ou o que sexa, vamos, eu xa non entro neses termos porque non estaba eu aquí.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non hai informes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Porque non os pediron.
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero a greta existía porque a cantidade de auga que perdía era
impresionante. Dito isto, ten vostede razón, como fala diso, ten vostede razón que foron a
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cantidade de auga que perdía. O que pasa que naquel momento
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vexa. Pero eu creo que mirando un pouquiño no gresite a greta vese por onde está porque a

forza máis votada e incluso vostede puido ser alcaldesa porque tiña o apoio, incluso, de
aquí son nove. Iso tamén é así.
A Sra. Vispo toma a palabra: Iso non o sabía eu, eh?
O Sr. Padrón toma a palabra: E por último e volvemos á moción. Por último e volvemos á
moción, se vostede di que non, é que estou falando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, dixen xa. Ramón, prosiga. E se falan entre
vostedes baixen un pouquiño o ton.
O Sr. Padrón toma a palabra: A min dáme igual. Vostede desmíntao e punto. Tampouco é
para tanto. Non pasa nada. Ao fin e ao cabo aquí representamos aos veciños, nada máis. O que
si, non é a que presenta a moción, senón o que dixo a señora Victoria Morenza, non volva
dicir o de poñer en xaque, pois acháquello ao mellor a outro partido. A nós non lle aceptamos
que nos achaque o de poñer en xaque o non votar a favor na modificación de crédito. Xa lle
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Democracia Ourensana para selo. Pero, faltoulle un. Faltoulle un porque a maioría absoluta
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repetín que nós non vamos a ser, non cómplices, pero non nos vamos a facer partícipes dun
gasto do goberno en algo non que nin nós decidimos, nin executamos, nin fixemos. Entón,
coherentemente non podemos facernos cargo agora de votarlle a favor de que gaste uns cartos
para arranxar a piscina cando nós cremos que non é o arranxo como é. e xa llo comentamos.
Entón non diga de poñer en xaque. Vólvolle repetir saque os cartos dunha partida que non
sexa necesario, que estea nos orzamentos, ou do que queira e executen o gasto e nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señor Ramón. Señora Fina ou señor Santiago.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vou falar eu. Vou falar eu porque isto é cachondo. Pero
cachondo, cachondo. Señora Chelo Vispo, dime que pertenzo ao goberno, que pobre de Santi

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, prosiga.
A Sra. Varelas toma a palabra: Para min si porque eu a el expliqueille o que lle tiña que
explicar. Non, non dixo. Non, non, non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pídalle vostede a retirada. Eu non lla vou pedir. Eu non lla
vou pedir. Diríxase vostede a min e dígalle que solicita a súa
A Sra. Vispo toma a palabra: vostede dicindo que retire esas palabras
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, retira vostede as palabras que ?
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A Sra. Vispo toma a palabra: Non o tratei diso. Iso o di vostede.
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que non se entera. Tratouno de tonto ou de burro ou que non se entera.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pódolle dicir que se me pode escoitar. Eu non lle dixen que
este señor está moi decatado. E digo que é moi cachondo este asunto porque vostedes dinme
que eu son do goberno, que os apoio. Por outra banda, eu non sei, este ou bebe xenebra ou
bebeu algo, non sei, dime, dime, que eu apoiei ao Partido Popular! Que quero poñer ao
Partido Popular! Vamos a ver!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Manteñan a compostura. Fina retire esa palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Podo estar no miña quenda de palabra
A Sra. Secretaria toma a palabra: Manteñan unha liña de respecto. Máis que nada porque
consta nas actas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Me parece unha falta de educación pola súa parte que non lle
retire a palabra do que está dicindo esta señora
A Sra. Varelas toma a palabra: Pero por que non protesta el?
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ela dixera pola súa boca. Digo que quere demostrar que este señor non se decata de nada. E
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Téñoo que solicitar eu?
A Sra. Varelas toma a palabra: Señora Chelo, vostede que é, defensora das causas perdidas?
Estou na miña quenda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está na súa quenda. Teño que parar o reloxo. Fina
A Sra. Varelas toma a palabra: A ver, podo seguir falando?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode seguir falando. Pero é certo, señora Fina, eu o que lle
rogo é que as apreciacións que se fagan non afecten a consideracións de tipo
A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Alcalde, estou na miña quenda de palabra, vale? Estou
na miña quenda de palabra e eu créome unha persoa suficientemente educada, maior de idade,

A Sra. Vispo toma a palabra: Acabo de ver un tema que me parece moi forte, que un
concelleiro desta corporación mande calar á Secretaria. Pero home isto que é, un cachondeo?
A Sra. Varelas toma a palabra: Eu? Mandeina calar?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non o vin. Se é así.
A Sra. Varelas toma a palabra: Só falta que eu mandei calar, porque eu cárgoas todas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Isto que é? Isto parece un circo, xa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, todos estamos formando parte deste circo, un

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo
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para explicar

pouco. é que vostede está levando a voz cantante, pero...
momentiño?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Silvia.
A Sra. Secretaria toma a palabra: En primeiro lugar eu estou aquí como asistente do
Alcalde e da Corporación. Loxicamente no que son o transcurso das sesións. En primeiro
lugar. Voulle a comentar ao noso novo concelleiro, a Santiago, que, non, non, voulle comentar
o meu papel porque non ten porque coñecelo porque é novo. Entón, non é o mesmo que en
nos municipios de gran a poboación, por exemplo en Ourense, que é simplemente un
fedatario. É dicir, nos municipios medianos coma este, ten unha labor máis activa. Entón, eu o
único que quero solicitar é que se manteña o respecto entre todos vostedes, máis que nada,
non, non, non vai por vostede,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está explicando, está explicando.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Señor Alcalde, me dá a palabra? Podo falar un
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Estou explicando. Máis que nada porque isto queda
transcrito nunha acta e vostedes quedan retratados para a posteridade. Entón, rógolles que
manteñan, aínda que só sexan por esas xeracións futuras, coma nalgún momento poden ler
esas actas, que manteñan a compostura e o respecto. E en segundo lugar, ese respecto o pido
tamén para min mesma, posto que ningún concelleiro pode mandarme calar. Me ten que
mandar calar, ou retirarme a palabra el que coordina a sesión, que é o señor Alcalde.
A Sra. Varelas toma a palabra: Quen a mandou calar? Eu non o vin. Eu non a mandei calar.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Entón que quede claro. Nesta sesión e fóra da sesión,
ningún concelleiro pode mandarme calar porque eu non estou aquí de adorno. Aínda que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu insisto tamén, no decoro e no uso correcto das palabras,
por favor, por parte de todos.
A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos acabar porque se non. Vamos a ver. En ningún
momento insinuei que esta persoa bebera, nin que sexa borracha. Obviamente, por amor de
Deus!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, por favor. Ramón, interveña despois.
A Sra. Varelas toma a palabra: Pero é que non o dixen. É que aquí non deixan acabar ás
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A Sra. Varelas toma a palabra: Podo seguir coa miña quenda? Vamos a ver.
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adorne. Pero non estou aquí de adorno. Vale?

persoas. Por favor, non ,que eu estou na miña quenda de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Alcalde faga o seu traballo porque eu estou na miña
quenda de palabra. En ningún momento quixen dicir que esta persoa estea bébeda ou sexa
borracha. Punto número un. Dixen, o de xenebra, si que o dixen, porque é sorpresivo que
dunha banda, que me parece unha falta de respecto, que dunha banda me digan que son do
goberno, vale?, e doutra banda me digan que eu apoiaba ao PP. Vamos a ver. Parece, vou falar
unha cousa, que ía acabar dicindo que parece que son a “puta” de quenda, que ando dun lado
para outro. Si, ía acabar dicindo iso. E non quero dicir que son a “puta”. Hai palabras, hai
palabras, frases ditas. Non, non é finura. É palabras ditas. No argot da rúa dise así, señora
Chelo. Baixe vostede á rúa e escoite á xente. É un argot. Porque non me parece ético que veña
dicindo que son do goberno, por que? Porque debátolle ás cousas a vostede cando non me
gustan nada? Pois fastídiese, son do goberno. Señor Padrón, que me quere dicir? Que son do
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

53

Cod. Validación: 65L2563AC5JDQHK7S73SE5TDA | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 53 a 92

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, agora por favor, deixe que interveña.

CONCELLO DE BARBADÁS
PP. Mándeme para o PP. Mire, a xente veo, nin son duns, nin son doutros. Son Democracia
Ourensana, simplemente. E paréceme tan falta de respecto o que vos facedes comigo como o
que dixen eu. Entende? Porque vostede para dicir que ía apoiar ao PP, déame unha gravación
onde eu digo que ía apoiar ao PP, vale? Iso si que é falta de respecto, poñer palabras en boca
allea, como fai a señora Chelo, cousas que eu non digo, ponas na miña boca, e vostede insinúa
cousas que eu non lle dixen. Entón, iso é unha falta de respecto. Entendámonos. E por outra
banda, vou aclarar un tema, que é ao que ía intervir. Para nada creo que o señor Alcalde teña
que dimitir, nin o Concelleiro de Deportes. Para nada! Eu, fágao ben ou fágao mal, está
traballando o mellor que pode, e cónstame que é unha persoa preocupada. E cando algún tema

política é construtiva, non destrutiva. Vostede presenta unha moción das piscinas, moi ben,
pero déixese de pedir dimisións, porque como lle dixo Santiago, é unha trampa porque
vostede quere meter todo nun lote, e nós, Democracia Ourensana non vamos entrar no seu
xogo absurdo que se gasta. E si, señor Alcalde, siga no seu posto porque o está facendo
bastante ben. Escóiteo señora Chelo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina Varelas. Queres intervir outra vez? Non?
Victoria, por favor.
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consultarnos. Pódollo dicir. Porque hai moita forma de facer política, e a forma de facer
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lle preocupa, non ten ningún, ningún reparo en contar coa oposición, chamarnos e

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Estupefacta me quedo! Señores del Partido
Carai! E que fixeron? Vostedes non son políticos? Non están aquí representando aos
cidadáns? Que fixeron? Vostedes din “é que facemos o que nos din os informes técnicos”.
Pediron os informes técnicos?, perdía auga a piscina por obra e graza do espírito santo.
Viaqua os advertiu, os advertiron os usuarios, os advertía ata, podo dicir que o concesionario.
Lle advertía todo o mundo de que perdía auga e vostedes se dedicaban a encher e a gastar o
diñeiro público na auga que custa tanto diñeiro. Pero o “sabíamos, sabíamos que perdía auga,
e que fixemos, nada”. Que fixo este goberno? Coller o touro polos cornos e actuar con
valentía e con gallardía e dicir, pois vamos intentar solucionar este problema. Non nos saíu
todo o ben que queriamos pero nós estamos intentando solucionalo e por iso reparamos as
facturas. Temos dúas facturas reparadas. E non lles vou admitir, nin tanto ao compañeiro
Ramón Padrón, nin ao Partido Popular que terxiversen as cifras oficiais que ten este concello.
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Popular. Me quedo estupefacta! Palabras textuais, “sabíamos que perdía auga a piscina”.

CONCELLO DE BARBADÁS
A contabilidade oficial que é coa que traballamos. Vostedes falaron de 70.000 euros e o
compañeiro Ramón Padrón falou de 60.000, e sonlle 45.478, 57. E dicirlle que se a gran greta
existía, vostedes tiñan que saber que existía unha gran greta porque hai dúas diferenzas como
dixen antes, de material. Hai unha parte de rocha e hai unha parte de recheo. Existía unha gran
greta. Existían fugas. Si, existían fugas. Agora acabouse comprobando que nunha parte da
piscina existían fugas por unha inadecuada execución no seu momento. Ir ao xulgado? Ir ao
xulgado? Mire, a idea nosa era ir ao xulgado. Intentamos logo solucionalo para non ter que
obrigar a un xuíz e non ter que estar pendentes todos nós, coa soga ao pescozo dunhas
medidas cautelares e das consecuencias que trae xudicializar un tema para unha cuestión

en acta, el di que nós non podemos dicir que poñemos en xaque ao goberno. Nós, a liña
argumentaria deste goberno non nola marca ningún concelleiro, nin da oposición, e ata
podería dicir, ni ndo propio goberno porque nos respectamos moito neste goberno. Entón, a
min non me din ninguén a liña argumentaria que eu utilizo. A oposición está intentando poñer
en xaque ao Grupo de Goberno por 7.000 euros. Iso é o que está intentando facer os grupos da
oposición. Pero aí queda. Aí se retratan vostedes.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou vostede? Si? Chelo, ten vostede un minuto. Pois
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non sei porque se ausentou, se é unha medida de protesta ou que, diríxome a el porque consta
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menor como é esta, por 7.000 euros. Pero vostedes din, di o compañeiro Ramón Padrón, que

medio máis teno. Veña. Vai ser por medio minuto.
fondos? Utilizar diñeiro público cando non está correctamente utilizado. Voullo dicir así.
Despois, soamente vou ler as palabras textuais para que vexa que o señor que está alí sentado,
Concelleiro de Deportes dixo. “Dito isto, que repito, son as explicacións que nos dá a
empresa”, despois poden ler a acta, “Insisto que é a empresa quen asume as súas
responsabilidades. Farase cargo do arranxo dos defectos que quedaron na obra”. Palabras
textuais súas. “Teño aquí un informe técnico realizado polo arquitecto do concello que explica
os problemas xurdidos coa piscina. As actuacións precisas na piscina municipal comezaron
pola demolición do gresite existente, as paredes. Coa demolición do gresite detectáronse dúas
fendas, fendas importantes”. Ou sexa, cando se levantou o gresite é cando, que quede
constancia e poden coller a acta do 2016 das palabras que dixo o señor Adrián. Vale?
Levantaron vostedes o gresite. Non lle boten a culpa ao Partido Popular que si recoñece que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Victoria Morenza. Sabe o que é malversación de

CONCELLO DE BARBADÁS
había unha perda de auga. Non temos ningún informe técnico. Deixamos a piscina pequena
arranxada e isto se chama malversación de fondos. Vale? Iso o levaran os 8.000 euros, ou o
que vostedes se empeñen en gastar nesa piscina, cando non teñen que gastar un duro dos
veciños de Barbadás. Grazas.
A Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede señora Chelo. Mire. Voulle facer unha
pequena reflexión que vostede que é… Eu estou na miña quenda de palabra. Non xesticulo en
relación ao que opinen aos demais polo tanto esixo tamén ese mesmo respecto. Non o vou
esixir, vouno pedir soamente. Vostedes, eu fágoas persoas intelixentes. Os que estaban no
anterior goberno, discrepando con eles politicamente, fágoas persoas intelixentes. Algunhas

por pensar que había algunha motivación. Pois así ____ son políticas. E se hai algunha causa
alguén pensaría que esa fuga deberíase a algo, a algún problema na piscina. Pero a ninguén, a
ningún político deste concello que gobernaba antes do Partido Popular, se lle ocorreu pedirlle
a un técnico municipal ou a un técnico da empresa concesionaria, a razón pola que había ese
consumo excesivo de auga. Pois evidentemente que non había constancia ningunha desa greta
pero se vostedes foran consecuentes co acontecido na piscina, saberían ou pedirían cal era a
razón pola que se consumía un exceso de auga. E de sentido común. É de sentido común.

ACTA DO PLENO

falta, se hai un consumo excesivo de auga nunha piscina, eu supoño que alguén se lle daría
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veces, intelixentes para si, outras veces intelixentes para os veciños. Vale? Entón, dito iso, se

Porque aí é a primeira vez que consta esa greta, pero o consumo de auga, a auga non se
estaban advertidos polo concesionario. Votos a favor da moción do Partido Popular?
O Sr. Padrón toma a palabra: Eu quería presentar unha emenda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, había que facelo antes da votación. Votos a favor da
moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O Partido Popular. Abstencións? Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, Grupo Mixto e Democracia
Ourensana.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP e os
votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG, DO e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Expediente
1972/2018. Moción do PP para actuar de xeito urxente nas piscinas municipais e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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evapora. Non se evapora. Non, non, pero esa perda non é do ano 2015, é de anos atrás, e

CONCELLO DE BARBADÁS
reprobar ao señor Alcalde e Concelleiro de Deportes”
8- EXPEDIENTE 1973/2018. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA FOMENTAR
O USO

DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS NO CONCELLO DE

BARBADÁS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Partido Popular sobre a implantación de vehículos
eléctricos e híbridos no concello de Barbadás.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. As vantaxes dos vehículos
eléctricos e híbridos son moitas. As máis destacables son a redución das emisións de dióxido

impulsar este tipo de vehículos e favorecer a mobilidade sustentable. Nun momento no que
aumenta o número de matriculacións no noso municipio co conseguinte aumento da
contaminación ambiental e acústica e que xa estamos a notar considerablemente. Dende o
Partido Popular de Barbadás, presentamos un ambicioso plan con medidas que pasan por
incentivar o uso de vehículos híbridos e eléctricos, renovar o parque móbil municipal,
instalación de puntos de recarga ou vantaxes á hora de que comunidades, empresas ou
particulares, soliciten a súa instalación. En Barbadás temos un crecemento nulo de

ACTA DO PLENO

ten que ser unha prioridade, continúo, para o noso concello ten que ser unha prioridade o
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de carbono, o escaso ruído que emiten e o seu mantemento. Continúo. Para o noso concello

matriculación de vehículos con estas características, por non falar do parque móbil municipal
antigüidade dos mesmos. Estamos pois incumprindo os distintos programas e directrices que
falan de potenciar a utilización de vehículos limpos por parte das administracións e a
diminución das emisións. Temos que pensar que a maior parte dos desprazamentos no noso
concello son curtos en distancia e que se realizan principalmente para acudir ao posto de
traballo, levar aos cativos aos colexios ou ás garderías, mercar nos establecementos locais,
desprazarse para utilizar os servizos municipais ou acudir ao centro de saúde. Unha das
principais barreiras coas que se atopan aqueles que optan pola adquisición de vehículos
respectuosos co medio ambiente, é a baixa dispoñibilidade de puntos de recarga rápidos e
semirápidos na vía pública, polo que as administracións xogan un papel moi importante neste
eido, tal e como se está a facer noutros lugares do estado. Outras pasan polo escaso
coñecemento por parte dos usuarios sobre as vantaxes, falta de normativa municipal que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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con vehículos altamente contaminantes, polo tipo de combustible que utilizan e pola

CONCELLO DE BARBADÁS
regula a instalación de cargadores ou incentivos locais. A finalidade desta proposta non é
outra que facilitar a introdución dos vehículos eléctricos mediante o desenvolvemento dunha
rede de puntos de recarga repartidos polo municipio, conscientes de que a súa introdución ten
que ser de xeito gradual, pero votando a vista cara os obxectivos 2020 de índole europea. Por
todo o exposto, solicitamos o apoio do pleno do concello de Barbadás para aprobar os
seguintes acordos: que a renovación da flota de vehículos do concello, cando se realice, se
realice mediante a adquisición de vehículos con tecnoloxías limpas. Que se teña en conta nas
contratacións que realiza o concello ou á hora de utilizar servizos externos, o emprego de
vehículos eléctricos e híbridos. Que nos pregos de condicións se asegure a incorporación

baixo directrices técnicas se fagan máis accesibles e necesarios coma podan ser a existencia
de centros locais e servizos municipais na zona, lugares de interese ou de grande afluencia de
vehículos. Estudar a posibilidade da execución ou gratuidade das licencias de obra menor para
comunidades de propietarios e comercios que decidan incorporar cargadores de vehículos
eléctricos ou híbridos. Realización de campañas informativas municipais para o seu fomento e
utilización nas que se dean a coñecer as vantaxes sobre os vehículos tradicionais. Regular
baixo normativa municipal as prazas de recarga, denominadas VE, o procedemento de
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permitan. Implantación de puntos de recarga municipal, insisto, de xeito progresivo, onde
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destes vehículos e sempre que os informes técnicos vinculados ao procedemento en cuestión o

petición de espazo na vía pública para a súa instalación, a sinalización e a vixilancia policial
municipal para cumprir cos requisitos das novas contratacións no tocante ás medidas
propostas nesta moción. E a creación dun mapa, na páxina web, de xeito sinxelo e accesible
para que os usuarios teñan localizados estes puntos. 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: A modo de parénteses quixera dicir que nós non vamos a
pedir que o señor Alcalde, pois, faga uso da súa autoridade. Ao fin e ao cabo cada un di o que
quere, e nada, cada un é dono das súas palabras. Non se pode dicir aquí que é falta de respecto
dicirlle a alguén que apoia a outro partido político porque vostede vaiase á memoria cantas
veces nos botou a nós aquí, dicindo que apoiábamos ao goberno, dicindo que mantiñamos ao
goberno. Eu xamais lle dixen a vostede, xamais lle dixen a vostede que me estaba faltando ao
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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necesaria para dar cumprimento ao seu uso. Estudar a necesidade de modificar a normativa

CONCELLO DE BARBADÁS
respecto por dicirme iso. Se vostedes apoian ao PP, ou se nós apoiamos ao PP, apoiamos ao
PP, non é ningún delito. Para iso estamos aquí, para apoiar ou estar en contra de propostas ou
non propostas. Eu non sei se iso é unha falta de respecto. Se vostede considera que si, pois
vale. pois xa digo, e non é ningún delito apoiar a outro partido, nin votar a favor con outro
partido. Non é ningún delito. Incluso unha moción de censura non sería ningún delito. Está na
propia orden democrático e constitucional. É que non sei, a veces, hai que…, palabras, e xa lle
digo, estáballe reprochando había un pouco á señora portavoz do Partido Popular de que se
insinuaba que o seu compañeiro, xa non vou dicir a palabra, e automaticamente vostede fai,
podía dicir o mesmo. Pero mire, dáme igual. En fin, eu só quería facer ese paréntese para dicir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que saiba que ese minuto corenta e sete segundos de
paréntese, cóntanlle.
O Sr. Padrón toma a palabra: Xa, é que? Como se boto os cinco, falando, é que estou na
miña quenda. A veces non interrompe, outras cousas non interrompe
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, só fixen esa apreciación para que vostede o
soubera.
O Sr. Padrón toma a palabra: Que me dá igual. Dáme igual. Interrompa a uns e a outros

ACTA DO PLENO

dese tipo e eu xamais lle dixen que me estaba faltando ao respecto.
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que non é falta ningunha de respecto e vostede recorde todas as veces que fixo apreciacións

non, dáme igual. Non pasa nada. Ben. Eu creo que quedou claro o que quería dicir. Con
para fomentar o uso de vehículos eléctricos e híbridos en Barbadás. Recoñecen na mesma
exposición de motivos que é un plan, ambicioso plan. É verdade que hai un crecemento nulo
de matriculacións de vehículos pero hai que pensar que por moito que nós queiramos facer no
tema este dos vehículos eléctricos e híbridos, ata que as grandes multinacionais decidan que
ata aquí chegou o vehículo de combustible fósil e agora hai que meter os eléctricos, a maioría
da cidadanía non vai comprar vehículos eléctricos. Agora si, estamos de acordo en fomentar
dende o concello o uso de vehículos eléctricos e híbridos como creo que se fixo aquí, fixemos
fai pouco o tema da rebaixa no imposto de circulación, para quen teña eses vehículos, e hai
outros acordos aquí que tamén son interesantes e que o concello debe traballar cara eles.
Haberá outros acordos que presentan vostedes aquí que a día de hoxe sexan imposibles de
cumprir. Entón, como declaración de intencións e un punto de partida para fomentar o uso
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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relación á moción. Mire, o título da moción, perfecto. Moción do Partido Popular de Barbadás

CONCELLO DE BARBADÁS
destes vehículos, parécenos unha boa idea. E nada, vamos a votar a favor porque todo o que
sexa fomentar as enerxías limpas vai a ter o noso apoio. Iso si, dicir que isto só será unha
realidade cando, volvo repetir, as grandes multinacionais do automóbil decidan que hai que
empezar a vender vehículos eléctricos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, moitas grazas. Eu agradézollo. Simplemente
facía unha aclaración non se poña a pensar que lle di máis tempo diso. Nada máis. Voceiro ou
voceira de Democracia Ourensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): Eu son rápido. Xa volo digo. No punto número un, se
podemos valorar o renting, tamén, Manuel. Vale? No punto número cinco, hai comunidades

parece que é un erro. Si, enténdesme por onde vai, non? E despois no punto número sete, se
tedes valorado o aumento de contratacións de policías locais? Si, si, xa o supoño. E que se vas
aumentar ao horario nocturno tamén esa vixilancia. En concepto do señor Padrón, porque
agora, acabei coa moción, se recorda que vostede invistíu. Arrepínteste? Nada máis. Nada
máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: É de estimar a preocupación crecente que ten o Partido
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si, pero comunitarios, a miña praza é miña. Esa dilixencia a teño que pedir eu. A min me

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

de garaxes por exemplo, porque evidentemente quererás montar, facer esas obras nos garaxes,

Popular polo medio ambiente. Vese que no ano 2015 non tiña a mesma preocupación cando
litros diarios, e non foron quen nin sequera de pedir un informe técnico para averiguar de
onde viña ese desgaste, ese gasto de auga nas piscinas. Pero agora si que lles chegou a
preocupación polo medio ambiente. Nós alegrámonos. Nós tamén estamos preocupados polo
medio ambiente. Concordamos co señor Ramón no que el comentaba sobre as multinacionais
e os intereses que hai na venda de coches de combustibles fósiles e que non vai isto ir adiante
ata que os grandes multinacionais e tamén os gobernos dos países, poñan mans á obra. Porque
o que nos ven a pedir o Partido Popular é unha chea de deberes, seguramente con boa
intención, non o dubido, pero unha chea de deberes que eu entendo que non corresponden a
un concello, que corresponde, si, pero vouno a explicar, creo que non lle corresponde a un
concello. Eu creo que lle corresponde ao Estado Español ou á Xunta de Galicia ou a outros
organismos de maior ámbito xeográfico. Porque realizar campañas de fomento para a compra
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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sabía que dende as piscinas municipais había un desbalde de auga diaria, de moitos miles de

CONCELLO DE BARBADÁS
de vehículos híbridos ou eléctricos en Barbadás podía ter o impacto que podía ter dentro da
nosa poboación pero eu creo que estes son uns hábitos de consumo que se deberían propiciar
con campañas a nivel estatal. De feito xa se están dando axudas nalgunhas institucións
públicas como é o cabildo de Gran Canaria, que puxo en marcha unha axuda de 445.000
euros, cantidade que o concello de Barbadás, dende logo non pode poñer en marcha, para
colocar única e exclusivamente, dezasete puntos de recarga de vehículos eléctricos en
dezasete municipios das illas de Gran Canaria. Puxo un punto enchufable en cada un dos
municipios. Home, aproveitando que hai aquí unha deputada provincial, non sería mala idea
que a Deputación de Ourense fixese un proxecto semellante ao do cabildo da Gran Canaria e

que ten moitos inconvenientes. Primeiro, eu creo que isto corresponde, e cústame dicir isto,
pero ao libre mercado, quero dicir, quen ten que preocuparse de ter puntos de vehículos
enchufables, teñen que ser como nas grandes cidades, eu estiven mirando onde hai estes
puntos en todo o estado español e habitúan estar en parquins privados, en hoteis, en
concesionarios de coches, como sucede en Ourense, en centros comerciais, en restaurantes e
en gasolineiras. Quero dicir, é a iniciativa privada quen atrae aos vehículos eléctricos
ofertándolles un punto de enganche para cargar os seus automóbiles. Non nas rúas. Nas rúas
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enchufable para vehículos eléctricos. Pero dende facelo dende o concello de Barbadás, eu creo
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que fixese posible que todos os concellos da provincia de Ourense contásemos cun punto

non existen, ou existen moi poucos. Como digo só en Gran Canaria e un par de concellos en
aquelas persoas que compran coches eléctricos de 5.500 euros. E á vez vai aparellada unha
axuda para colocar un punto eléctrico no aparcadoiro do coche ou na comunidade de 1.210
euros. Que non chega, posto que o poste eléctrico custa arredor de 4.300 euros. Polo tanto, eu
creo que é unha moción moi ambiciosa, moi susceptible, moi sensible co medio ambiente,
pero eu creo que este é o lugar equivocado para traela. Barbadás si que fixo o que estaba na
súa man, que foi rebaixar o imposto de vehículos de tracción mecánica, un 50% para os
vehículos híbridos, e un 75% para os vehículos eléctricos, que é o máximo que permite a lei
actual. Eu creo que iso é o que debemos facer dende Barbadás. Nós vámonos abster nesta
moción porque entendemos que estes puntos si se poderían facer se o parque móbil de
vehículos eléctricos en Barbadás fosen moi numerosos e a demanda fose moi grande, que
xustificase unha inversión moi grande no noso concello. Pero nós facer unha inversión de
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todo o estado español. Un par de concellos. É máis, o estado español xa oferta axudas para
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moitos miles de euros para atender, como vostede mesmo di na exposición de motivos, un
crecemento nulo de matriculacións de vehículos eléctricos e híbridos, considero que sería un
despilfarro de diñeiro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel.
O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas novamente, señor Alcalde, pola palabra. Vou
empezar porque vou tendo máis fresco as últimas intervencións e terminarei polo señor
Padrón, pasando por Democracia Ourensana. No tocante ao que comenta o señor Fírvida, pois
mire, que non é un concello con 11.000 habitantes quen ten que tomar determinacións á hora
de fomentar, potenciar a mellora tanto do medio ambiente, como de ter unha mellor, unha

estivemos mirando e si que implica aos concellos, sen falar de número de habitantes, en que
se teñen que ir pondo as pilas cara os obxectivos marcados pola Unión Europea. Vostede di
que non. Que sucede? Vou explicar un pouquiño cal é a forma de gobernar, xa non só co tema
do medio ambiente, no tema dos coches eléctricos, pasando polideportivo, a piscina, claro,
infraestruturas grandes poden ter algunha deficiencia, agora chapuzas que teñen deficiencias
aos días seguintes. Ese é o problema. As grandes infraestruturas son as que poden dar algún
tipo de problema, como se facemos unha casa nova, ao día seguinte seguro que lle temos que
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tiramos dela, aquí se quere pódolla facilitar. Temos o Real decreto 1153 do 2014 no cal
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mellor flora de vehículos, tendentes a novas enerxías, e, non o digo eu, dio a normativa, que

tocar. Agora as pequenas chapuzas, que teñan deficiencias, pois.. Pois neste tema pasa outro
maioría dos concellos teñen aplicadas, penso, se mal non recordo que iso foi en setembro do
ano 2017, unha modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de
tracción mecánica, verdade? Iso si, e voulle explicar, con menos de 100 euros a bombo e
platillo, o concello de Barbadás, na prensa, en todos os medios, aplica bonificacións para
reducir e fomentar o uso do vehículo. Mire, pedimos un informe, pedimos un informe da
Deputación, concretamente, dende que entrou en vigor esa ordenanza, esa modificación fiscal
da ordenanza, pois pedimos ao servizo de xestión tributaria e recadación, o número de
vehículos e de xente, cidadáns, veciños nosos, que solicitaron esas bonificacións porque como
ven recolle esa ordenanza fiscal, téñena que solicitar os interesados. Número de solicitudes
dende que entrou en vigor a ordenanza, dúas. Número de matriculacións no concello de
Barbadás? Aumento de matriculacións dende esa ata agora, 500 vehículos. Cantos coches,
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tanto do mesmo. Fala vostede de que aplicaron bonificacións, que xa practicamente, a gran

CONCELLO DE BARBADÁS
vehículos eléctricos temos?, Un. É dicir, as medidas que toma este goberno de xoguete,
politicamente falando, un goberno de xoguete! É vender a bombo e platillo na prensa, unha
inversión de cen euros que é o que puido custar a estes dous cidadáns nosos, eh!, acollerse a
esta bonificación. Para o concello, con cen euros, a bombo e platillo nos medios. Esa é a
forma de actuar que teñen, vender na prensa o que non fan na rúa. Ese é o seu problema. En
canto ao que dicía o compañeiro, señor Peiteado, González, como é a primeira vez que me
dirixo a vostede neste salón, se prefire González pois non teño problema ningún. Señor
González. Pois si que vamos aceptar esas modificacións, que a modo de emenda, que entendo,
vostede nos propón. Sería incluír o renting, no punto número un, por suposto, como non. E co

ningún tampouco. Tema da policía, pois mire, o aumento e horas nocturnas, é o que vimos a
demandar dende que entramos como membros da oposición. Aquí, neste concello, nesta
corporación. É que o vimos demandando. Por suposto! Aumento da policía, si. Non con
auxiliares, senón con oficiais. Insisto, o goberno de xoguete soamente nos vai poñer a dous
auxiliares de policía que lle van a dar máis traballo aos oficiais en meses concretos do ano. Iso
xa o dixemos aquí neste salón. E con respecto ao señor Padrón, pois agradecerlle a
implicación con algo tan interesante, ademais, temos bastante, bastante vínculo por así dicilo
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fixeron na Lei de División Horizontal Comunitaria, ese feito. Entón, non temos problema
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tema das comunidades eu penso que xa ven recollida nalgunhas das modificacións que se

co tema do medio ambiente e demais e si que estamos preocupados e se lle nota. Moitas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Volvo repetir o mesmo. O tema da moción, fomentar o uso
de vehículos eléctricos e híbridos, pois está moi ben, pero xa digo, recoñezo un ambicioso
plan. Este concello hai cousas que realmente pode ir por elas, como dixo o señor Tenente
Alcalde, cando foi o tema da rebaixa do imposto que pagan aquí no concello. Pero tamén lle
dou a razón que se anuncian cousas que ao final, volvemos á mesma, isto só vai ser unha
realidade cando, efectivamente, as grandes multinacionais decidan que o vehículo eléctrico é
o que vai implantarse. Entón todo o mundo vai aos concesionarios a comprar vehículos
eléctricos. Mestres tanto, a xente, aínda que vexa moitas, que co tema das matrículas, ou sexa,
da rebaixa do imposto, hai que facelo, iso está clarísimo. Os concellos teñen que ter todo o
que sexa na súa man. Está claro que hai aquí moitos acordos que este concello, ten razón, que
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grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
debería levar a cabo, pero o concello para nós ten que solventar primeiramente outras
cuestións que son máis do día a día. Entón, para poder levar a cabo estes plans na súa
totalidade necesita uns ingresos que por exemplo, a Deputación, ou sexa, para iso non terían
que existir as Deputacións e este concello debería ter máis ingresos económicos porque a
Deputación reparte como lle dá a gaña, entón para facer todos estes plans necesítanse cartos.
Estamos de acordo coa moción. Vámonos abster porque queremos que saia apoiada pero está
claro que hai moitos puntos dos acordos que son inasumibles a día de hoxe polo concello. E
non porque o concello non deba asumilos senón porque efectivamente o concello ten que
gastar os cartos, os poucos que ten, en cousas máis do día a día dos cidadáns e seguir

non dixo se me arrepentía, non só non me arrepinto senón que defendo, que sigo defendendo a
día de hoxe, a decisión que tomamos naquel día. Que non a tomei eu, que a tomou unha
asemblea na que había máis de cen persoas. E sígoa defendendo a día de hoxe. Pero seguir
defendendo iso significa estar de acordo ou non estar de acordo. Pero nós, aquela votación foi
unha investidura, non foi un pacto de goberno nin foi un apoio a todas as propostas. Pero
digo, non, eu é para contestarlle. Vostede fixo unha pregunta. Estoulle contestando. Non só
non me arrepinto senón que o sigo defendendo a día de hoxe e seguireino defendendo ata que
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á moción. E con respecto ao que me dixo o señor González, mire, non só non me arrepinto,
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reclamando máis recursos que non lle son dados por outras administracións. Iso con respecto

acabe a lexislatura porque foi un mandato da xente que teño detrás miña. Non foi a miña
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor González.
O Sr. González toma a palabra (DO): Eu non teño máis que dicir. Díxeno xa todo. A
pregunta, resolvéronma. Xa está. Seguinte.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. Mire. Nós vamos votar en contra vista a postura que
adopta o señor Manuel, portavoz do Partido Popular, porque quedou ben claro cal é a súa
intención. Eu lle presumía unha boa intención, un interese polo medio ambiente pero xa
quedou en evidencia vostede só na segunda intervención. A vostede non o move o interese
polo medio ambiente. A vostede móveo a xenreira que ten por este goberno. Iso é o que o
move a vostede. Incluso para dicir as cousas que di, que non vou a reproducir nin lle vou dicir
nada sobre a súa actuación, ou sobre como se comporta o Partido Popular na oposición. Iso
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decisión.

CONCELLO DE BARBADÁS
voumo reservar. Hai moitos puntos deste acordo que son incumpribles. Nós non podemos
pedirlle ás empresas que fan contratos co concello de Barbadás que compren vehículos
eléctricos, porque elas responden aos prezos de mercado e terán que facer os contratos en
función do cando acceden a un concurso público en función do prezo que saquemos para
realizar as obras o mellor posible. Nós o que non podemos é valorar se unha empresa nos
ofrece un prezo menor e outra nos ofrece un prezo maior que lle damos o contrato á que nos
ofrece un prezo moitísimo maior porque ten un coche eléctrico para pasear a un dirixente, por
exemplo. Nós non podemos comprometernos a que protección civil, a policía local de
Barbadás teñan coches eléctricos. Cantos concellos coñece vostede? Cantos concellos

que teñan puntos enchufables nas beirarrúas públicas? Dígame vostede algún exemplo no que
nos podamos fixar. Canto costa poñer un punto de eléctrico na rúa? Canto costa o seu
mantemento? Canto costa cambiar a normativa? A que normativa se está referindo vostede?
Vostede unicamente se referiu a unha cousa que é o que lle doe, que o concello de Barbadás
ofreceu unha rebaixa para a promoción de vehículos eléctricos e híbridos e vostede mesmo se
traizoa cando di que só hai dous vehículos que se acollen a esta rebaixa, e sendo coñecedor
que só hai dous, nos trae unha batería de nove puntos onde nos pide ao concello de Barbadás
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na súa flota de vehículos? Cantos concellos gobernados polo Partido Popular coñece vostede
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gobernados polo Partido Popular, señor Manuel, coñece vostede que teñan coches eléctricos

que fagamos unha chea de inversións, unha aposta a fondo por eses vehículos cando sabe que
eléctricos? Que demos bonificacións? Que non as demos? Que a pesar que só hai dous en
todo o concello montemos puntos eléctricos por todo o concello? Que é o que ven vostede a
pedirnos nesta moción? Mire, vámoslle votar en contra porque quedou en evidencia na
segunda intervención. Vostede non viña aquí a defender os coches eléctricos e híbridos. Viña a
cargar contra este goberno por un acordo que fixemos o ano pasado para rebaixar o imposto
de vehículos de tracción mecánica e non se fixo a publicidade a bombo e platillo. Non.
Unicamente o que se fixo foi informar á cidadanía deste concello dunha modificación nun
regulamento. É que se non o facemos ninguén o ía saber e en vez de ser dous, serían cero.
2:52:51
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto. Non este non é, este pode estar sempre.
Agora, non vai? Pásalle este.
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só hai dous. A que está xogando vostede? A que está xogando? Que quere? Que haxa coches

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Fernández toma a palabra: Imos continuar, a ver, podíamos estar aquí con toma e
daca de reproches e demais. Sabe porque vai a votar, señor Fírvida, en contra despois de
escoitar a miña exposición? Porque lle doen as realidades. As realidades son as que son, é que
o está dicindo vostede mesmo. Un coche? Vamos a ver, se o concello non ofrece incentivos
atractivos á cidadanía. Pódolle asegurar que moita xente, posiblemente, optara por este tipo de
vehículos. Fala de xenreira, de que temos xenreira. Eu que levo aquí tres anos, co Grupo de
Goberno, e estannos recordando dende maio do 2015, os vinte e oito anos de atrás. Fala
vostede, ou mente, perdón, máis ca fala. Di que co tema das contratacións, de que as empresas
que non se pode obrigar. É que a propia modificación da Lei de Contratos de Sector Público,

doen e ese é o problema, por iso a súa postura. Cando lle din, que claro, que as súas medidas,
que este goberno de xoguete, non sabe tomar decisións importantes e que en verdade resolve
problemas da cidadanía, aí é o que lle corta e o bota para atrás. Remato, grazas señor Alcalde,
por nomearme o tempo. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da moción? Votos a favor da moción.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular. Votos a favor Partido Popular. Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor Partido Popular. Abstencións?
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mesas de contratación. Ve porque mente máis que fala. Elle así, o que pasa que as realidades
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está obrigando a incluír esta serie de medidas nos pregos e nas cláusulas e telos en contra nas

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Ourensana
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, chámase.
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Facemos un receso de cinco minutos.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PP as
abstencións de DO e Grupo mixto e os votos en contra de PSdG-PSOE e BNG o seguinte
acordo: “Expediente 1971/2018. Moción do Partido Popular de Barbadás para fomentar o
uso de vehículos eléctricos e híbridos en Barbadás”
9- EXPEDIENTE 1973/2018. MOCIÓN DE DEMOCRACIA ORENSANA SOBRE A
GARDERÍA INFANTIL.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: E Compromiso.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Comezamos. Retomamos o pleno. Moción de Democracia
Ourensana sobre a gardería infantil. Ten a palabra a súa voceira.
A Sra. Varelas toma a palabra: Democracia Ourensana Barbadás levamos no noso programa
electoral a creación doutra gardería municipal. Temos constancia que no Concello de
Barbadás quedan todos os anos en torno a 30 nenos sen praza. Son algo máis de 30. Non
podemos consentir nin permitir isto. Sabemos das subvencións que dá o concello aos nenos
excluídos pero parécennos insuficientes, aparte pouco operativas xa que se cobran dunha soa
vez a final de curso, polo cal a moitos pais resúltalles imposible facer fronte todos os meses a
ditos pagos. A creación da segunda gardería sería moi importante, pero ata que non se cree,

concello de Barbadás, a adherirse ao concerto coa Xunta para o exercicio 2019. Explico
despois. Sigo cos puntos. Sería o segundo, ou sexa, o primeiro sería o segundo e así
correlativamente. O segundo punto, aprobar o presuposto para as subvencións de prazas de
garderías. Terceiro, ditas subvencións se aboarán todos os meses a mes vencido co
comprobante de pago de mes. Cuarta, para dar subvencións é requisito primeiro pedir praza
na gardería pública. Quinta, para obter subvencións os nenos teñen que matricularse nas
garderías do noso concello. E sexta, o concello subvencionará a parte proporcional que os pais
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punto. E é, instar ao goberno municipal de Barbadás a asesorar ás garderías privadas do
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hai que dar solución a estas familias. Tráiovos unha emenda que quero que sexa o primeiro

non pagarían estando na gardería municipal. Vale. No punto número cinco, quero engadir que
quérovos dicir, que o concello de Barbadás pode adherirse porque é un concello da área
metropolitana, como é Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, Punxín, San
Cibrao de Viñas e Toén. Entón, o ideal sería que o goberno asesorara ás garderías que hai
privadas, para elas si se queren adherir. Sería unha solución fantástica para dar a estes 35 / 38
nenos, solución a quedar fóra das prazas. En canto, é certo que para adherirse este ano,
acabouse o prazo, tería que ser no 2019, habería que tirar dos outros puntos que aquí poño. Os
puntos aos cales me refiro son viables, son decisións políticas, pódense aprobar
perfectamente. Pódense levar a cabo perfectamente. Estou aberta a suxestións vosas que teña
calquera partido, pero o ideal sería facer o convenio. E téñoo aquí, de feito, todo os requisitos
e todas as cousas que se necesitarían. É certo que non podemos obrigar ás garderías privadas a
collelo pero penso que é algo que as garderías privadas do concello lle pode interesar
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claro, subvencionarase todo isto atendendo á renda dos pais, obviamente. E despois, xa

CONCELLO DE BARBADÁS
moitísimo. E a nós, ao concello de Barbadás, suponnos, primeiro a axudar aos veciños, a eses
nenos que quedan fóra, e segundo un aforro importante, porque ter unha gardería teríamos que
comprar, dotar de terreos e despois xa o tema de manter as instalacións e o persoal. Entón, a
solución axeitada para que estes nenos non queden fóra, creo que son 38, algo así Sarín, non?
Pois darlles solución porque do que se basea a política e no que nos temos que basear os
políticos é en axudar aos veciños, e moitas veces deixar tanto as pelexas entre nós, ou os
debates entre nós, e apoiar e pensar no ben dos demais, non só nas siglas dun partido. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra o señor
Ramón.

así. O concello subvencionará a parte proporcional. Está claro que si. Para dar subvencións é
requisito primeiro pedir praza na gardería pública. Está claro. Que se abonen as ditas
subvencións, iso si que sería necesario, senón non ten sentido. Ampliar o presuposto das
subvencións. Está claro porque sempre vamos estar a favor diso, ampliar as subvencións para
garderías como para comedores, como para libros para os nenos. Son necesidades básicas que
este concello ten que cumprir. E nada. Dicir, a feito de reclamación como é unha moción que
traemos nós despois do transporte metropolitano que é unha vergoña que no ano 2018,
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para obter a subvención dos nenos teñen que matricularse nas garderías do noso concello. É
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O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, estamos de acordo coa moción. Son propostas que xa,

Barbadás, o concello de Galicia máis, cunha taxa de nenos e cun crecemento que debe ser o
condicións para dar servizo a todas as familias novas que ten este concello. Iso é
responsabilidade da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial. É unha vergoña que a día
de hoxe non teñamos unha gardería municipal acorde co concello e co volume de poboación e
xente nova que ten este concello. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Chema, por
favor. Pois é a conexión. Señor Manuel. Señor Manuel, pode empezar. Empezamos de novo.
O voceiro ou voceira do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra: Si, si. Vamos a ver. Nas comisións informativas o Partido
Popular solicitou un informe que non sei se quedou o señor Sarín en, non entendín nese
momento de pedilo á señora Interventora para ver se isto se podía facer. Xa sabemos que é
unha decisión política pero senón se vai facer para que vamos a votar a esta moción. Ou sexa,
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primeiro en proporción de número de habitantes, e non contemos cunha gardería en

CONCELLO DE BARBADÁS
eu o dixen claramente nas comisións. Vamos a ver. Decisións políticas temos moitas pero que
se poda facer e que se leve a cabo, poucas. Vale? Entón, tamén me gustaría porque isto igual a
señora Secretaria pode xa asesorarnos agora aquí, a emenda que trae Democracia Ourensana,
instar ao goberno municipal de Barbadás a asesorar ás garderías privadas do concello, a
adherirse ao concerto da Xunta para o ano 2019. Non sei se é unha ...
A Sra. Secretaria toma a palabra: Podía ser unha campaña de difusión, é dicir, non tería
porque ser un asesoramento específico, pero podía recordarse a través de bandos ou de
comunicacións que existen.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero entendemos que tal como está así escrita, o concello

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, quizá iso, unha modificación de redacción.
A Sra. Vispo toma a palabra: Tal e como está non se pode facer.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É dicir, poñer en coñecemento das garderías privadas.
A Sra. Vispo toma a palabra: Iso si, a través
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non lle vamos a tramitar
A Sra. Vispo toma a palabra: Efectivamente. Que o concello, pero iso ten que quedar claro.
Eu creo que está mal redactado.
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A Sra. Vispo toma a palabra: Unha modificación de redacción.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Home, en principio sería, sería

A Sra. Secretaria toma a palabra: É que queda clarísimo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. Iso xa os técnicos non o ían facer porque os
técnicos non traballan para empresarios particulares.
A Sra. Vispo toma a palabra: Efectivamente. Que saiba a señora Fina Varelas que está mal
redactada.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero como asesoramento, é dicir, como subministrar
información sobre as posibilidades que existen, vale, pero nada máis.
A Sra. Varelas toma a palabra: Claro. Eu non vexo mal redactada.
A Sra. Vispo toma a palabra: O asesoramento a través do concello de bandos, non, do outro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Información. A palabra sería información.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O tempo está correndo.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Información. Ben. Nese concepto sería posible.
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A Sra. Vispo toma a palabra: Que está mal redactada, entendo que iso

CONCELLO DE BARBADÁS
Información sería posible.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ía un minuto corenta e cinco segundos. Pareino en cero.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non hai problema. Vou a ser rápida. A miña pregunta é, temos
informe de Intervención onde nos digan se isto é posible, si ou non, levalo mes a mes?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non.
A Sra. Vispo toma a palabra: Non temos. Vale. Pois, non temos nada máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Sarín, está na súa quenda de palabra.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): si, ben, boas noites a todas e a todos. A ver, desde o
goberno municipal entendemos que é unha moción axeitada, de feito levamos varios anos,

con esta liña de convocatorias. E si que efectivamente pois ano tras ano vemos que
efectivamente pois hai unha demanda. Hai unha serie de familias que quedan excluídos, este
ano son 34 familias. No anterior foron 36. 21. Levamos anos, evidentemente, con esta tesitura
porque como tamén dicía o portavoz de compromiso, pois somos un concello cunha taxa de
natalidade importante e que non temos hoxe por hoxe a cantidade de prazas na escola infantil
pública para dar demanda a toda a necesidade. Ben. Entendemos que efectivamente o punto
primeiro que plantexa a emenda, que plantexa a voceira de Democracia, instar ao goberno
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familias que non teñen praza na escola infantil. E creo que xa é o terceiro ano que levamos
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varios orzamentos traballando nesta liña como convocatorias de axudas para beneficiar ás

municipal de Barbadás a asesorar as garderías privadas do concello a adherirse ao concerto da
é. É dicir, hai evidentemente ese concerto coa Xunta que como dixo a portavoz de
Democracia, xa concluíu ese prazo, e xa non poden, hoxe as escolas infantís privadas,
posicionarse, optar a esas liñas de axudas para o ano 18 pero si que o poden facer para o 19,
para o 20, para o 21, porque hai unha liña de axudas que supera os 6 millóns de euros e que
pon encima da mesa a Xunta de Galicia. E nós entramos como concello periférico á cidade,
pois entramos nese concerto. De acordo? Entón, é unha emenda que nós entendemos que é
moi factible e que dende logo tamén vamos a aceptar porque nos parece que evidentemente
transmitir esa información para favorecer tamén que esas escolas tamén manteñan, podan
acabar funcionando, adheríndose a este convenio como escolas concertadas porque a obter esa
subvención pública deixarían de ser durante ese período onde están adheridos a ese convenio,
como escolas privadas. De acordo? Serían escolas infantís concertadas. De acordo? Con
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Xunta para o ano 2019. Eu non lle vexo ningunha eiva, pódese poñer máis bonito pero é o que

CONCELLO DE BARBADÁS
respecto ao primeiro punto, vou a ser breve. É dicir, ampliar orzamento das subvencións. Nós
estamos de acordo en que efectivamente temos unha partida de 10.000 euros e que esta
partida, se ao longo do ano vemos que houbera unha necesidade imperiosa de incrementala, o
faríamos desde o concello. Pero dende logo a día de hoxe entendemos que, pretendemos que
debera ser suficiente polo tanto solicitaríamos que se retirara este primeiro punto, baixo esta
premisa, repito
A Sra. Varelas toma a palabra: Que o deixe claro para que non teñamos que. Retirar non,
podes poñer que ao longo do ano, si se necesita unha partida, ou sexa, non retiralo así. Non
retiralo de cuallo, poñer

falta.
O Sr. Núñez toma a palabra: Pois sería nese sentido. Máis que ampliar presuposto
O Sr. Fírvida toma a palabra: En caso de necesidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. En caso de necesidade.
O Sr. Núñez toma a palabra: En caso de necesidade ampliaríase esta partida orzamentaria
ao longo do curso 2018, do ano 2018.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Punto un, ampliar o presuposto.

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra: Se non chega a partida de 10.000 euros ampliala ao que faga
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O Sr. Núñez toma a palabra: E que redacción propós Fina?

O Sr. Núñez toma a palabra: Sería o dous porque a emenda figura como punto un, entón
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ampliar o presuposto en caso de necesidade para as
subvencións das prazas de garderías.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Seguimos.
O Sr. Núñez toma a palabra: Ben. Con respecto aos outros puntos, estamos, por exemplo,
vamos a ver, vou ir punto a punto, acordo a acordo. O dous da moción, que sería o tres, estas
subvencións en vez de, nós propoñemos que en vez de abonaranse todos os meses,
propoñemos que se xustifiquen todos os meses para tamén nesa liña propoñer que tamén se
pretenda abonar e se faga efectiva mes a mes. Pero vamos a propoñer esa emenda de que sexa,
estas subvencións xustificaranse todos os meses a mes vencido co comprobante de pago. Con
respecto ao punto tres e ao catro, pois é o que establece, o que era a ordenanza que era unha
convocatoria para este ano 2018, que ten que pedir praza e quedar excluído da escola infantil
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sería o punto dous.

CONCELLO DE BARBADÁS
pública, e que ten que iso, efectivamente. O punto catro igual e no punto quinto, que agora
sería sexto da moción, pois si que dis que o concello subvencionará proporcional dos pais que
non pagarían estando na gardería municipal en función da renda e do servizo prestado, que é o
que nós tamén establecemos na convocatoria para o ano 2018 onde tamén este ano
incrementamos, multiplicamos por 1.50 a cantidade de axudas en función da renda e en
función do servizo prestado e pasamos de entre 30 e 100 a 45 e 150, en función.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señor Sarín.
O Sr. Núñez toma a palabra: Non teño,é dicir, sería con estas cuestións aprobaríamos,
aceptaríamos a moción.

non cambia substancialmente a moción que eu presento. O que me interesa é que saia
aprobada polos cativos, polos nenos. Dicir que pasarían, se as garderías privadas do concello
se acollen a isto, pasarían a ser garderías concertadas. No concello de Ourense, se un neno
solicita praza na pública e queda exento, vai ás concertadas. Nas concertadas se non ten praza
pasaría ao bono concilia. Aquí en Barbadás, penso que coas garderías, se chegan a ser
concertadas, cubriríamos todas as necesidades que teñen os nenos. Volvo a repetir que esta
moción foi feita en conxunto con algúns pais de nenos e con algunha xente que traballa en

ACTA DO PLENO

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que as modificacións que propuxestes son razoables,
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.

garderías. Porque a miña preocupación, ante todo, é dar servizo aos máis necesitados porque
repetir, para min é un orgullo que se aprobe e que se leve a cabo. E penso, penso que se vai
levar a cabo e é unha satisfacción persoal que teño con esta moción. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Fina. Señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Xa dixemos que estábamos de acordo. No tema da emenda
que eu antes falei das propostas e esquecinme da emenda. Si, depende do que se entenda por
asesorar. Pero nós pensabamos que ao mellor, ao mellor equivocámonos, que o ideal sería que
puxera, instar ao goberno municipal de Barbadás a informar ás garderías en caso de que estas
o soliciten, ás garderías privadas do concello, a posibilidade de adherirse ao concerto coa
Xunta para o ano 2019. Esa é a proposta. Creo que é a redacción máis correcta porque en caso
de que elas o soliciten porque supoño que estarán interesadas. Entón, pois xa digo, sería instar
ao Grupo de Goberno municipal de Barbadás a informar, en caso de que estas o soliciten, ás
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os nenos son o primeiro e o máis importante que temos os seres humanos. E vólvolles a
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garderías privadas do concello a adherirse ao concerto da Xunta. A posibilidade. E logo, nada,
no tema da, isto cremos que non se necesita, o informe de Intervención vai ser favorable en
todo caso. Pensamos. Creo que é decisión política e simplemente Intervención terá que dicir
como se encauza o tema para poder facer estes pagos. Nós pensamos que si. Nós pensamos
que si, que si se pode facer.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina, a emenda, el falaba dunha
emenda. Non a acepta?
A Sra. Varelas toma a palabra: Está tal e como a, está tal e como a acabamos de escoitar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: De acordo. Señora Chelo Vispo?

concello. Agora, nós vamos a votar a favor, a favor, e que quede constancia diso, é mediante
ese informe técnico que seguramente, e vamos dicilo así, posiblemente, non seguramente,
posiblemente sexa negativo. Vale? entón, vai quedar en nada, vai quedar en nada señora Fina
Varelas. O único é que o que vexo aquí que a emenda que vostede fixo é o que posiblemente
se poda levar a cabo porque o outro xa lle vou dicir que supostamente ou posiblemente, xa o
vou deixar aí encima, sexa que non da señora Interventora. Entón, o noso vota vai a favor
pero que realmente vaia condicionado ao voto, ou sexa, perdón, ao informe técnico de

ACTA DO PLENO

en contra da moción porque realmente, pois estamos mellorando o que se, aos pequenos deste
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A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. O noso voto vai ser favorable. Non podemos ir

Intervención. Mire, soamente lle vamos facer unha pregunta ao señor Alcalde a raíz da
Popular, traíamos unha segunda gardería. A tres anos de goberno deste tripartito, cuatripartito,
dá igual, onde está a segunda gardería? Onde está a segunda gardería? Cales son os pasos que
vostedes fixeron para ter esa segunda gardería? Esa é o que realmente deberíamos de
preguntar a este goberno. E mire, dotar de terreos? Non fai falta dotar de terreos. Temos hoxe
instalacións suficientes neste concello para ter unha segunda gardería.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Solicito a palabra para informar tecnicamente. Non caben
os votos condicionados. De feito é que si, non e abstención. Entón,
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero queda constancia, non?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Queda constancia, si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sarín?
O Sr. Núñez toma a palabra: Si, a ver, moi breve. A ver, con respecto ao tema das axudas,
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moción que vostede trae. En moitos dos nosos programas electorais, incluímos ao Partido

CONCELLO DE BARBADÁS
evidentemente, se as familias acceden á convocatoria que pon o concello encima da mesa,
evidentemente, non ten, non pode adherirse ás axudas do bono concilia, etc. Polo tanto, tamén
había moitas familias nos últimos anos que como, son breve, a contía que pon encima da mesa
o bono concilia é superior á nosa, pois accedían ao bono concilia e non se viñan á nosa. Por
iso tamén decidimos incrementala este ano. Con respecto ao que di do informe de
Intervención, pois non teño informe de Intervención, aínda que si falei coa señora Interventora
á mañá pero non emitiu informe neste sentido. Si. Falei con ela pero non teño informe. Non
teño un informe dela, pertinente. E con respecto a o que dicía da segunda escola. Mire,
vostedes en anteriores lexislaturas, o Partido Popular, que efectivamente como di o señor

O Sr. Fernández toma a palabra: Agora si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
O Sr. Núñez toma a palabra: Agora si, agora non. Estou falando eu. Se fas o favor, respecta
a quenda de palabra dos demais que eu a ti cando falas non te interrompo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Con todo o respecto do mundo pido por favor que se
respecten as quendas de palabra.
O Sr. Núñez toma a palabra: Eu non te interrompo a ti cando falo. Vale? Pois xa está.

ACTA DO PLENO

concretaron nunca. Vale?
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Manuel, “veintimuchos años”, si que tiveron a opción de conseguir esa segunda escola e non a

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sarín, por favor, prosegue.
segunda escola e non a fixeron. Non tiveron, non quixeron para facelo. O que lle vou dicir as
xestións que fixo esta concellería para conseguir unha segunda escola durante estes tres anos.
Si llo podo comentar. É dicir, evidentemente porque o saben, porque se trouxo aquí e ía nos
orzamentos. Se intentou conseguir un punto de atención á infancia, onde destinamos unha
partida orzamentaria en anos anteriores sobre 50, 60.000 euros para persoal, e que
efectivamente, a administración, a Xunta nos botou para atrás, e nos piden outra infraestrutura
cuns condicionantes absolutamente distintos que neste momento entendemos que a nivel
orzamentario, pois falar de máis de 200.000 euros para temas de persoal e falar doutra serie de
cuestións se nos fan complexos conseguir e poñer encima da mesa, hoxe unha escola de tres
unidades con todo o persoal que efectivamente se precisa.
A Sra. Vispo toma a palabra: A casa da xuventude, si.
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O Sr. Núñez toma a palabra: Remato, brevemente. A ver. Vostedes tiveron opción desa

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Núñez toma a palabra: Vale.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, por favor, pídolles a todos
O Sr. Núñez toma a palabra: Para nós hai unha serie de prioridades. Nós poñemos encima
da mesa esta liña de axudas e os que están quedando fóra de tal son 34 – 36 familias. Non
quedan 200. Se nos quedaran tal pois podíamos pensalo, podíamos arranxalo. E non teño
moito máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten un minuto se o quere usar.
A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, o que dixen antes. Queda tal cal, a moción tal cal a
redactamos antes. E o informe da señora Interventora, que non o fixo, non o hai, pero

O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, votos a favor? No pode, non. Non pode pedilo
polo número de concelleiros que ten o grupo. Votos a favor da moción? Votos a favor da
moción? Unanimidade.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A favor da moción? Non unanimidade non? Si.
Unanimidade? Que non vin a man levantada, perdón. Como levantan a destempo, vamos a
ensaiar. Ben. Votos a favor? Todos ao mesmo tempo. Nieves? Así se fan as unanimidades.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada por unanimidade o seguinte

ACTA DO PLENO

vostede o informe. Vostede pode pedilo, eu non. Grazas.
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tampouco puxo obxección. Entón, señora Chelo, vaia onda ela, pregúntelle a ela e traíao, pida

acordo: “Expediente 1973/2018. Moción de Democracia Ourensana relativa á gardería
do Concello de Barbadás a adherirse ao concerto coa Xunta para o ano 2019. 2- Ampliar
o presuposto en caso de necesidade para as subvencións das prazas de garderías. 3- Ditas
subvencións abonaranse todos os meses a mes vencido co comprobante de pago de mes.
4- Para dar subvencións é requisito primeiro pedir praza na gardería pública. 5- Para
obter subvención os nenos teñen que matricularse nas gardería do noso Concello. 6- O
Concello subvencionarase a parte proporcional que os padres non pagarían estando na
gardería municipal. “
10- EXPEDIENTE 1974/2018. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO DO ARRANXO
URXENTE DE VÍAS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 1974. Moción do Grupo Mixto do arranxo
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municipal: 1ª Instar ao Goberno Municipal de Barbadás a asesorar ás gardería privadas

CONCELLO DE BARBADÁS
urxente de vías. Ten a palabra o señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Dende o Grupo Municipal Compromiso por Barbadás
traemos a debate no pleno de este concello as numerosas queixas veciñais en relación co mal
estado de moitas rúas e viais das nosas parroquias e no núcleo da Valenzá. A numerosas
chuvias que se produciron na nosa comunidade nos meses de marzo e abril, contribuíron a
deteriorar considerablemente a nosa rede viaria, así coma moitas rúas dos núcleos de
poboación. Moitos destes problemas veñen dados pola deficiente limpeza de cunetas e
sumidoiros que non cumpren a súa función de encauzar a auga, o que provoca
desbordamentos por riba de rúas e viarios así como arrastre de terras e pedras. Noutras zonas

constancia aquí da mala execución de arranxo dalgunhas destas estradas en exercicios
anteriores. Volven aparecer os mesmos buratos alí onde se taparon non hai moito tempo. Todo
isto provoca que esta administración gaste os cartos públicos dúas veces en tan curtos espazos
de tempo. A día de hoxe existen neste concello, e queremos pensar que o Grupo de Goberno é
consciente deso, numerosas rúas e viais con baches importantes que van a máis, cunetas sen
limpar ou obstruídas que impiden o paso da auga; buracos nas beiras que poñen en perigo a
propia circulación de vehículos e persoas. Rúas totalmente desfeitas por onde pasan grande
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centro de saúde, debido a paso de camións con materiais pesados. Tamén queremos deixar
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do noso concello os deteriores das rúas débense a obras importantes que se fixeron, caso

cantidade de vehículos a diario, que perduran no tempo sen que se leve a cabo ningún
arranxar todas estas deficiencias, pois o mantemento óptimo da rede viaria e das rúas é un dos
seus principais cometidos como xestor dos impostos da veciñanza á que representa. É moi
importante ademais, que todos estes traballos de mellora se executen polos responsables de
efectualos da maneira máis correcta para que non sexan simples parches mal feitos. É
necesaria unha vixilancia continuada polo persoal técnico competente que verifique, como xa
dixemos, a correcta execución o que permitirá unha maior durabilidade no tempo co
conseguinte aforro para os petos da veciñanza contribuínte. Tamén é responsabilidade do
goberno municipal, esixir ás outras administracións, Xunta e Deputación, titulares dalgúns
viarios e rúas de Barbadás, o arranxo das deficiencias que presentan estes. Así pois,
solicitamos do pleno municipal a adopción dos seguintes acordos: Instar ao Grupo de
Goberno municipal a activar un plan de mellora de viarios e rúas deste concello empezando
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arranxo, etc, etc. Polo tanto, pedimos a este goberno que actúe de maneira urxente para

CONCELLO DE BARBADÁS
por aquelas actuacións máis urxentes. Instar a este Grupo de Goberno a que reclame das
outras administracións, Xunta, Deputación e Concello de Ourense, ao arranxo urxente das
deficiencias graves detectadas nos viarios e rúas baixo a súa responsabilidade. E instar, ao
Goberno Municipal, a vixiar cos técnicos e persoal competente a que estes traballos se
executen correctamente. Ben. Creo que está bastante clara a moción. A día de hoxe o goberno
ten que tomar xa medidas porque xa levamos días que veu o bo tempo. Empezando por
aquelas actuacións máis urxentes porque as estradas están cheas de buracos importantes. E
cando digo, exemplos tendes o do centro de saúde, a rúa, o último treito da rúa das Burgas. E
exemplos de baches hainos repartidos por todo o concello, non vamos a enumerar aquí a

rápido. Cando falo o da Xunta, hai viarios que son da Xunta. Da Deputación, hai viais que son
da Deputación. E cando falo do concello de Ourense, refírome sobre todo a un bache que hai
no cruce do Seminario. Ou sexa, é imposible esquivalo. É imposible. Ou sexa, non hai
maneira. E leva iso… Entón, por favor, como cando se lle pediu ao concelleiro de Ourense
que cortaran as acacias que xa non deixaban pasar os coches, pois que se lle esixa que arranxe
aquel bache, porque para entrar ao Seminario está ben a estrada, agora para baixar arriba de
Piñor, xa digo, é imposible esquivar xa aquel bache. Nada máis.

ACTA DO PLENO

está en moitos sitios vertendo auga cara a estrada o que fai que o seu deterioro sexa máis
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cantidade porque non pararíamos. E aparte o das cunetas, tamén. A limpeza das cunetas que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira de
apagado agora.
O Sr. González toma a palabra (DO): Agora. Estamos totalmente de acordo, Ramón. Agora
somos de Compromiso. Vale? Pero a min o que máis me preocupa, isto do punto tres. Non
pegan pau a auga, o persoal? Non, non. E se non che importa podemos achegar a Lei de
Incendios, de obrigado cumprimento na xestión de biomasa vexetal, che importa?, da Xunta
de Galicia? A Lei de Incendios, de obrigado cumprimento, na xestión de biomasa vexetal. Se
non che importa achegalo? Pídocho por favor. Non, non, se che importa. Doucha. Como que
non?
A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, pero se estamos
O Sr. González toma a palabra (DO): pero se estamos en que hai que limpar cunetas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Señor Alonso.
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Democracia Ourensana. Achegue un pouquiño máis o micro, Santi, por favor. Non, está
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O Sr. González toma a palabra (DO): Señora Alonso?
O Sr. Alcalde toma a palabra: González.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Dona Silvia. Así o aclaro para todos. O dona vai seguido
do nome e o señora vai seguido do apelido. Eu xa o dixen moitas veces.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosigamos.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. O tema é o seguinte, se nós estamos
tratando un tema, neste caso, sobre rúas, viarios
O Sr. González toma a palabra: Cunetas. Nomeou as acacias.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, deixemos que interveña a señora Secretaria.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver. É como se agora de repente o señor Tenente
Alcalde di, agora que estamos xa que o Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a comprar uns
mobles para o edificio empresarial. É dicir, estamos centrándonos nunha moción e ese,
ademais o do o regulamento orgánico, que o señor Alcalde pode chamar a que se volva ao
debate concreto. Entón, non procede. Case procedería como unha incorporación. Non
obstante, tamén lle quero dicir
O Sr. Padrón toma a palabra: Pero eu pódolle contestar.

ACTA DO PLENO

O Sr. González toma a palabra (DO): Non, non, a min, se non, se pode ser, dáme igual.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Pódolle contestar eu na segunda intervención.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, pero eu estou facendo a apreciación técnica.
que ben ao caso porque ademais é lego na materia. Prosiga. Proseguimos. Santiago, señor
González, perdón. Prosigue ou rematou a súa intervención.
O Sr. González toma a palabra (DO): Non, non, a min o que me preocupa é, nós estamos de
acordo con el. O único que me preocupa é o punto tres, que entón, o punto tres, ven a dicir
que
O Sr. Alcalde toma a palabra: Di, instar ao goberno municipal a vixiar cos técnicos e
persoal competente que eses traballos se executen correctamente.
O Sr. González toma a palabra (DO): Claro. O que está insinuando é que a xente que
traballa para este concello non está facendo ben o seu traballo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois opine vostede sobre iso.
O Sr. González toma a palabra (DO): Explícome. Non sei que concellería leva isto.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Silvia está facendo agora unha apreciación técnica que creo

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Victoria.
O Sr. González toma a palabra (DO): Rafa?.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, viarios non. iso é Victoria. Acaba Santi, por favor,
avanza.
O Sr. González toma a palabra (DO): Pois nada máis. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está?. Si? Partido Popular, por favor, ten a quenda de
palabra. Fina, por favor, páselle o micro. Vai intervir detrás? Vale.
O Sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes, señor Alcalde, señores concelleiros.
Moitas grazas. Darlle, aproveito a miña primeira intervención, para darlle a benvida a

doutra maneira. Lembramos que nós xa trouxemos outra moción o día 6 de xuño de 2016, un
ano despois de entrar a gobernar este goberno de foguete. Hoxe van xa tres anos, e ten que,
don Ramón traer esta moción neste mesmo sentido. Entón, vou lembrar a historia para non
cometer os mesmos erros dela. Nesta data de 6 de xuño de 2016, traíamos a moción do
Partido Popular para a elaboración dun plan de pavimentación e de acondicionamento de rúas.
Falábamos que unha das misións fundamentais das corporacións locais consiste no
mantemento de todas as rúas e espazos públicos, nas condicións axeitadas de pavimentación.

ACTA DO PLENO

que efectivamente, ten toda a razón e seguramente a apoiaremos porque non podería ser
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Santiago que se incorpora a esta corporación. En canto á moción en si, dicirlle a don Ramón

Dicía o meu compañeiro Manuel que tanto nas zonas rodadas para o tránsito de vehículos
rural, etc, etc. Falábamos dalgunhas delas, como era daquela As Lamas, rúa Severo Ochoa,
parte traseira da rua Guerrera, parque do barrio de… Unha serie delas. E falábamos ao final,
dicía don Manuel que se fixese a elaboración dun inventario coas rúas do rural e do núcleo
urbano no que se estableza un diagnóstico das necesidades de intervención e o grao de
urxencia das mesmas. Un catálogo de necesidades máis urxentes en cada pobo. Un calendario
de actuacións revisable ano tras ano, etc. E don Ramón, que daquela dixo textualmente, nós
queremos dicir que vamos a apoiar sempre todo tipo de mocións que axuden a mellorar o
noso concello. Nós estamos nesa liña tamén e aí vamos a entender. Tamén é verdade que a
señora Morenza, daquelas, dicía que si, que evidentemente temos máis que dicir porque
traballamos con planificación e cos pes na terra. Tres anos vista dubídoo bastante. E porque
lle damos datos e presentámoslle proxectos, presupostos e recentemente enviámoslle a toda a
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coma nas zonas verdes para uso e disfrute dos veciños, nos núcleos urbanos, tamén coma no
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oposición un plan plurianual de traballo. Pero eu cinguíndome un pouco á moción que
presenta o Partido Popular daquela, quería utilizar palabras coma insolencia, atrevemento,
descaro, cinismo, hipocresía, desvergoña, e que non sei cal destas palabras utilizar para
describir a liña política que iniciou o Partido Popular. Pois que se aplique o conto dona
Victoria. Dende o goberno, sen embargo, pisamos o chan, dicía ela textualmente, como xa lles
dixen antes e sabemos do que falan, porque xa nós dende a oposición e como non podía ser
menos, dende o goberno actuamos con responsabilidade. Pois vai ser que non, levan xa tres
anos. Si é verdade que gobernando, seguen estando na oposición, se sente na oposición, vese
cada día máis claramente, dando caña ao Partido Popular como se nosa fora a

dicían antes. Desde logo que si que está claro, don Ramón, é que a incapacidade do goberno
municipal de Barbadas nestes tres anos é evidente. Levan tres anos de chapuza tras chapuza.
Tres anos sen piscina municipal. Pecharon o centro de saúde de Barbadás Case pechan o novo
centro de saúde de A Valenzá. Ulo o instituto?. Ula a gardería municipal?. Ulas as gaitas do
Museo da gaita que non ten unha soa, a día de hoxe?
O Sr. Fírvida toma a palabra: Tes que ir por alí.
O Sr. González toma a palabra: Seguramente. Seguramente señor Tenente Alcalde.

ACTA DO PLENO

o goberno o faga o mellor posible. Pero é o que hai. Cada un se retrata como é, como ben
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responsabilidade de gobernar, cando a nosa responsabilidade como oposición é controlar que

Seguramente. Volvereino acompañar gratamente como xa o fixemos unha vez, e se hai dúas,
xardíns arranxados que os borrallan, os santos que non lle son propicios porque chove moito e
médralle a herba, isto é un sen fin de irregularidades e mala xestión do goberno de foguetes.
Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Señora Victoria, por favor.
A Sra. Victoria toma a palabra: Moitas grazas. Tratarei de falar sen faltarlle ao respecto a
ninguén, como acostumo a facer. Este goberno, evidentemente, pode non facer cousas coas
que todos vostedes non estean de acordo, pero trata de traballar de forma planificada. Iso
repetireino sempre. O ano pasado son coñecedores de que se levou a cabo un plan de bacheo
de todo o concello. Investíronse creo lembrar, cincuenta e pico mil euros, e fixéronse bacheos
en numerosas estradas, rúa Buzas, Chas, rúa Deputación, camiño da Canteira, en lugares
bastante amplos como pode ser a estrada que une A Valenzá coa rúa das Quintas en Barbadás,
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pido desculpas porque hai dúas gaitas no museo da gaita. En fin, que non se me esqueza,
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na rúa Villaescusa, debaixo da ponte da autovía, na zona da chapistería Peña, no camiño das
Estesas, na rúa Rodeiro. En numerosos lugares. Na baixada cara Vistahermosa. En numerosos
lugares se investiu diñeiro público con planificación para mellorar o estado dos viarios. Tal e
como aparece na moción do compañeiro Ramón Padrón, isto parece un holocausto. En
primeiro lugar a moción, co máximo respecto é mellorable porque non se especifica nada, non
se din lugares, as mocións teñen que ser construtivas e non facer un brinde ao sol, como é esta
moción. Está moi ben. É unha declaración de intencións, feita dende a oposición. Eu lembro
que cando estaba na oposición e facía mocións deste tipo, que tamén nas facía, enumeraba
todos e cada un dos lugares porque para traballar con coñecemento de causa. Non dicir solo

fixémolos e farémolos. A Deputación de Ourense está agora mesmo en, nós presentámonos
hai dous anos e xa tivemos que insistir en varias ocasións. Presentamos vaias propostas, varias
solicitudes á Deputación de intervención en diferentes puntos do municipio, e estes días,
agora que as brigadas, ao mellor Consuelo Vispo nos pode dar máis información, polo visto
agora empezaron a funcionar brigadas en toda a provincia, coincidiu agora nesta época. Non
sei. Comentábanme. Que durante moito tempo non se contratou, será porque se fixeron
modificacións de crédito. Dígoo en plan positivo, non o digo como unha crítica. Entón, esas

ACTA DO PLENO

o concello. Fala vostedes das xestións ante a Xunta. Eses deberes estámolos facendo,
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aqueles por onde paso se me coincide. Enumeramos os lugares que había que arranxar en todo

brigadas empezaron a funcionar, pois en Celanova. Agora mesmo aquí en Barbadás están
sen facer dende cando se fixera a glorieta de entrada a Piñor. Colocaron unha bionda en
Parada. E, o noso traballo ante as administracións estamos tratando de facelo e cremos que
está dando os seus froitos. Tamén facemos traballos a outros niveis, ou sexa, traballos non,
peticións as administracións, Ministerio de Fomento, á Xunta de Galicia para que fagan
desbroces nas zonas que lles corresponde. E respecto ao concello de Ourense, nós, como ve
estas peticións, tamén fixemos peticións para que se mellorara a nacional 540. Algunhas delas
aínda non nos foron respondidas. E todas esas peticións facémolas en viarios polos que
transcorren estradas doutras administracións pero claro, co concello de Ourense, nós
podémolo facer dentro da nosa boa vontade. Chamar ao concello de Ourense, ou presentar un
escrito, o que facemos normalmente é poñernos en contacto co concelleiro e plantexámoslle
cuestións tanto de desbroces como de reparación de viarios, pero non descorren polo noso…
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traballando en pasos de peóns elevados en Piñor. Están reconstruíndo un muro que deixaran
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facémolo coa nosa boa vontade, co ánimo de mellorar e que os vehículos que pasan e que
proveñen do noso municipio, circulen con seguridade. Sobre o tema da nova Lei de Contratos
xa lle falei nas comisións informativas que agora é todo moitísimo máis complicado levar a
cabo este tipo de obras entón estamos intentando facelo e farémolo tamén coa dispoñibilidade
que teñen os diferentes departamentos. Co medios propios? É dicir coa nosa brigada? Estamos
bacheando durante todo o ano

continuadamente e cando se pode, como ben vostede

recoñeceu, ata hai dúas, tres semanas non se podía bachear porque chovía e non se podía
facer. Hai uns días fíxose un bacheado neses tres puntos neurálxicos que xa lle dixen, que son
o túnel na Lameira do Mato, o túnel do Lidl e a rúa das Burgas, e seguiremos nesa liña e

polas choivas que foron minando muros e que están, por exemplo, na zona da Brigueira, na
zona da rúa Nova en Bentraces, en Piñor hai varios muros caídos, e seguimos traballando nos
nosos viarios na medida das nosas posibilidades e coa planificación, en principio, que
consideramos correcta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: Señora Victoria, non se me enfade. Eu sei perfectamente
todos os baches que hai, máis non todos os que hai polo concello, pero moitísimos e algunhas

ACTA DO PLENO

Tamén estamos limpando alí unha cuneta e unha avaría. Estamos intentando reconstruír muros
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tratando de limpar tamén cunetas. Estamos agora mesmo en Parada, na rúa Coto Sanbade.

estradas ou baches levan máis dun ano en moi mal estado e non se lle pon arranxo. Non se
tomar urxentemente medidas e arranxalas. E aparte, dámoslle a posibilidade para que vostede
se luza e demostre aquí o seu traballo.. Ou sexa que non, tampouco é para que nolo tome a
mal. Entende? Entón simplemente recordarlle que os veciños están aí sempre erre que erre e
hai moitos sitios onde eses arranxos aínda non chegaron, todos eses arranxos que se fixeron e
recoñezo aquí publicamente o seu traballo ao fronte da concellería. Pero non está mal que nós
traiamos aquí unha moción e vostede explique todo o que fai. Peor sería que non tivera nada
que dicir porque entón, entón si que estaríamos moi preocupados. Simplemente é recalcar
todas esas cuestións que son importantes e que este concello ten que cubrir. Como dicimos no
parágrafo, na exposición de motivos, que se actúe de maneira urxente a arranxar todas estas
eficiencias pois o mantemento óptimo da rede viaria das rúas é un dos seus principais
cometidos como xestor dos impostos da veciñanza á que representa. Con relación ao señor
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enfade. Dígollo porque a moción que traemos, son queixas veciñais e a administración ten que
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González, eu non teño ningún inconveniente en incluír isto, pero isto nun pleno anterior
debateuse. Incluso a señora concelleira pódelle entregar un chisme, claro, foi sobre isto, unha
moción que trouxemos. O das cunetas, o das cunetas nós referímonos a que como
canalización das augas, non… vale? Entón, moitas están obstruídas e están botando a auga
para fora, non? as augas e as pedras. Iso é ao que nos referimos pero se houbera que incluílo.
Iso trouxémolo no pleno anterior, creo recordar. E logo no terceiro punto que me di o de instar
ao goberno municipal a vixiar cos técnicos e persoal competente, a que estes traballos se
executen correctamente. Non estamos insinuando absolutamente nada. O que estamos é
constatando un feito. O ano pasado, polo menos nalgún sitio, a empresa foi a tapar uns

que vir e tapar o buraco e no mesmo día botar chapapote, calcalo ben para que iso dure, pero
moi ben. Para que iso dure o máximo tempo posible. Entende? Entón é ao que nos referimos
no terceiro punto. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Democracia Ourensana? Nada? Partido Popular?
Señor Manuel.
O Sr. González toma a palabra (PP): Pouco máis que engadir. Desde logo si que é certo que o
plan de bacheo de cincuenta e pico mil euros que houbo que reparchear como ben di don

ACTA DO PLENO

dispersaran a grava por aí e volvían a estar os buracos. A ver se me entende. Esa empresa terá
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buracos e tapounos o venres con grava e o luns cando chegaron, os coches que pasaron,

Ramón, a continuación, pois é un despilfarro máis a sumar aos corenta e pico mil que se levan na
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Victoria?
A Sra. Morenza toma a palabra: Aclarar, o rebacheo que se fixo, fíxose coa corrección técnica
que se require para estes casos porque é un bacheo, é un bacheo, non é un dobre rego asfáltico,
nin un triple rego asfáltico nin un aglomerado en quente. Para o señor Ramón Padrón, mire aquí
non estamos para lucirnos, eu soamente lle dixen que era pouco precisa, no nome dos lugares, a
súa moción. Non estamos para lucirnos. E tamén dicirlle, non me acordo como dicía Felipe
González, sen acritude, sen acritude, os veciños tamén se nos queixan a nós. Porque vostede
sempre di, os veciños quéixanse, a todos nós, aos dezasete que estamos aquí, quéixanse os
veciños, señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra: O de lucirse, é unha, unha palabra. Vostede é normal que coñeza
máis onde están todas as deficiencias. Non me maia dicir a min que teño que coñecer máis onde
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piscina. Nada máis. Moitas grazas.
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están todas as deficiencias. Teno que coñecer vostede para iso é a Concelleira de Urbanismo e
ten dedicación exclusiva, ou sexa que nese ámbito ten que vostede que controlar moito máis.
Pero eu veño aquí para que vostede vía esta moción un informe de todas as actuacións que está
levando o goberno. E nada máis. Que as expoña aquí publicamente e todos contentos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Ourensana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

abstención de DO e os votos en contra PSdG-PSOE, BNG e PP o seguinte acordo: “Expediente
1974/2018. Moción do Grupo Mixto para o arranxo urxente das rúas e vías”
11. EXPEDIENTE 1975/2018. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE TRANSPORTE
METROPOLITANO.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 1.975. Moción do Grupo Mixto sobre transporte
metropolitano. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

ACTA DO PLENO

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do Grupo Mixto as
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo de Goberno.

O Sr. Padrón toma a palabra: É poñer sobre a mesa outra vez no concello de Barbadás, un
queremos que sexa unha declaración de todos os grupos políticos reclamando unha vez máis a
posta en marcha do transporte metropolitano. Nada máis. Creo que non necesita máis
explicación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira
de Democracia Orensana. Ramón, apague por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra: Democracia Ourensana está a favor. É algo que nos interesou
no seu día, nos segue interesando e nos interesará no futuro. O único que realmente pode facer o
goberno é instar á Xunta, que é o que realmente o señor Padrón está pedindo. Non temos nada
que dicir señor Padrón. Oxalá que isto fora unha realidade en curto tempo pero penso que ata o
ano 2020 non vai ser unha realidade. Pero volver a dicirlle que si, que estamos de acordo porque
o único que nos queda é instar e pouco máis. Non temos moito máis que facer. Grazas.
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compromiso de moitos anos e nada máis. É unha declaración, traémolo vía moción, pero
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Voceiro ou voceira do Partido Popular.
O Sr. González toma a palabra (PP): Perdón. Boas noites señor Alcalde. Dende logo
necesitamos máis información por parte do señor Ramón. Esta moción está sen presentar.
Habería que explicalo máis. Vámolo pedir. É que senón
O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver, a moción ten un acordo moi claro. Instar dende o
pleno do concello de Barbadás, unha vez máis na Xunta de Galicia a poñer en marcha de
maneira inmediata o servizo do transporte metropolitano durante anos prometido e anunciado, a
súa posta en funcionamento para a área de Ourense, que comprende a capital de Ourense e os
seus concellos limítrofes, nos que nos incluímos. Eu creo que o acordo está clarisimo e vostede

O Sr. Padrón toma a palabra: É unha declaración, un acordo, unha moción e nada máis. Onde
é un feito constatado, e vostede sábeo ben que hai comprometido o transporte metropolitano para
...
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos de acordo entón. O que pasa é que nós proporíamos
unha emenda para redactalo mellor, quizais. A instancia sería, instar ao goberno municipal a que
faga as xestións necesarias perante a Xunta para axilizar a posta en marcha do transporte
metropolitano. Lémbrollo por dous motivos fundamentais. Nós non estamos nas reunións co
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Empeza a correr o tempo de noto.
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teno aí. Se o quere apoiar apoie, e se non o quere apoiar, nada máis.

resto dos concellos, como o pleno, senón que está o grupo municipal de goberno. E ademais, o
administracións, que non lle gusta nada, e máis cando non lle son afíns, non? Eu proporía esa
emenda de substitución se vostede está de acordo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Acepta, ou rexéitaa? Claro.
O Sr. Padrón toma a palabra: Non a acepto e voulle dicir por que. Nós cremos que isto xa é
unha declaración do pleno, do pleno do concello de Barbadás. Podemos poñer outro punto no
acordo, se quere, instar ao Grupo de Goberno a que nos informe das xestións levadas a cabo
sobre este punto, a día de hoxe. Podémolo poñer como segundo acordo. Pero o primeiro acordo,
nós queremos que saia de aquí como unha declaración do pleno. Do pleno. Nos parece máis,
menos político, vamos a dicilo así.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Nós estamos totalmente de acordo con este acordo tal como
figura na moción que presenta Compromiso por Barbadás, por varias razóns. A primeira delas, é
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señor Tenente Alcalde tamén lle viría moi ben que aprenda a facer xestións con outras

CONCELLO DE BARBADÁS
polo custo que supón para o concello a bonificación dos bonobuses. No concello de Barbadás
existe un sistema de bonificación de bonobuses, por certo, tivemos que facer unha ordenanza que
regula tanto a xestión da venda de bonobuses como o seu prezo. Ordenanza que non existía en
anos anteriores pero que houbo que regular, este e o ano pasado. E esta venda de bonobuses que
compramos ás empresas concesionarias da Xunta de Galicia, supón un custo para o concello de
Barbadás no ano 2017, de 129.329 euros. En concreto e desglosado por os tipos de bonobuses
que existen no concello de Barbadás, que son catro, hai en total 60.800 viaxes de bonobuses que
podemos chamar normais; 109.320 viaxes de estudantes; 32.700 viaxes de pensionistas e 7.300
viaxes das persoas que utilizan o Alfer que van cara Parada e Piñor. Como dicía, isto supón un

desta moción é pola mellora que suporía para a cidadanía en xeral a entrada en vigor dun plan de
transporte metropolitano para a área de Ourense. Poríase en marcha unha tarxeta metropolitana
que se podería utilizar en todas as áreas metropolitanas da comunidade galega. E as persoas
poderían facer custo no transporte municipal de Ourense durante un período de tempo
determinado. Suporía un menor custe para os usuarios, unha tarifa plana de 80 céntimos por
viaxe, bonificado, a aumentar un certo número de usuarios de uso do billete. E polo tanto nós
cremos que o transporte metropolitano tería moitas ventaxas, non só para o concello de Barbadás

ACTA DO PLENO

concello en transporte, por exemplo, do bacharelato. E a segunda razón pola que estamos a favor
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custe para o concello de 129.329 euros ao que habería que engadir outros servizos que presta o

como entidade pública para o seu aforro, senón tamén para toda a cidadanía. O que sucede, a
que fixo a Conselleira de Infraestruturas da Xunta de Galicia e a Directora Xeral de Mobilidade.
A Xunta de Galicia está negociando un novo plan de transporte para toda Galicia que vai saír,
que ten que saír antes do 31 de decembro do ano 2019, polo tanto o transporte metropolitano na
comarca de Ourense non vai funcionar, como mínimo, como mínimo, ata o ano 2020. Ademais
aínda está sen adxudicar, nin sequera está feito o prego de contrato, nin sequera está ofertado o
prego de contrato, do servizo municipal de transporte público de Ourense, que é unha condición
sine qua non para poder integrar o resto dos concellos limítrofes coa cidade de Ourense. Ata que
non funcione ese contrato coa cidade de Ourense, que por certo ten en precario dende hai tres
anos, é imposible que funcione o transporte metropolitano. Polo tanto, a nosa intención dende
logo é apoiar esta moción porque non podemos estar máis a favor. Nós participamos de todas as
xestións, de todas as reunións que nos plantexaron dende a Xunta de Galicia. Tivemos tres
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resposta tena vostede no que saíu nesta semana nos medios de comunicación. As declaracións

CONCELLO DE BARBADÁS
reunións en Ourense, unha en Compostela, para falar sobre este sistema de transporte
metropolitano. Fixemos alegacións, fixemos máis de 21 asembleas no concello de Barbadás, en
parroquias que me acompañou en todas elas o compañeiro Sarín Núñez, está aí para dicir a
cantas parroquias fomos e cantas veces fomos a cada parroquia, e cada vez que houbo un
mínimo movemento por parte da Xunta de Galicia, tanto no transporte metropolitano como no
plan nacional de transporte da Xunta de Galicia, á Xunta non lle chama nacional, chámalle
doutra forma. Nós o que fixemos inmediatamente, foi convocar asembleas en todas as parroquias
deste concello para informar. Presentamos alegacións cando se nos abriu o prazo para presentar
alegacións, o que pasa é que caeron en saco roto. Non se nos tiveron en conta, nin en canto a

desgrazadamente non as tivo en contra. Tanto ten. O ano que ven, cando a Xunta volva plantexar
o novo contrato para todas as liñas de transporte de Galicia que teñen que estar firmadas no ano
2019, nós volveremos facer asembleas para informar a toda a veciñanza do noso concello.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Señor Ramón?
O Sr. Padrón toma a palabra: Nada. Volver a reclamar o mesmo que dixen antes. O espírito da
moción era sacar de aquí unha declaración unánime para poñer sobre a mesa. Está claro que a
Xunta vai facer o que lle dea a gana. Será moi optimista que ao mellor no 2020 o teñamos. Ao

ACTA DO PLENO

bonobuses, todas as alegacións que fixemos caeron en saco roto. A Xunta de Galicia,
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paradas, nin en canto a frecuencias, nin en canto a prezos, nin canto a sistema de venda de

mellor nunca vai ser. Aparte o conflito de intereses que hai co concello de Ourense. Pero iso non
prometido pola Xunta, dende hai moitísimos anos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Democracia Ourensana?
A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que as asembleas cónstanme, que houbo en todos os
pobos do concello porque eu, persoalmente, estiven en tres, e vin a preocupación das dúas
persoas estas, en escoitar aos veciños, escoitámolos, eu estaba aí, das súas necesidades e do que
pediron. Está claro que a Xunta, o que lle pidamos os veciños de Barbadás, impórtalle un pito.
Agora o goberno, ese momento eu presencieino. Fixo o seu traballo informando a todos os
veciños. Porque como digo, non o digo de ouvidas senón que eu tamén fun ás asembleas.
Gracias.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas Moitas grazas. O voceiro do Partido Popular.
O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Dicirlle a don Ramón que dende
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quita que dende Barbadás o pleno se posiciona unha vez máis para reclamar un servizo

CONCELLO DE BARBADÁS
logo o PP non vai entrar nesta estratexia do BNG, con mocións institucionais que ten por
costume, vostede parécenos que non debería de facelo tampouco. Ben é verdade que non fixo os
deberes porque non hai un estudo axeitado das necesidades de mobilización nos pobos, nin
mesmo na propia Valenzá. Pero o dito, esta responsabilidade non é súa que é do goberno
municipal. O que ocorre, don Ramón, que foi don Ramón Padrón que os puxo no concello e el
ten, por tanto, parte de responsabilidade. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu quero recordarlle ao portavoz do Partido Popular que non é o
Bloque Nacionalista Galego quen presenta esta moción. Agora, eu como responsable de

Compaxinar horarios escolares e laborais coas liñas de autobús, propostas que fixeron por
exemplo en Parada, en Piñor, e todo iso foi recollido nunhas alegacións que se enviaron á Xunta
de Galicia en tempo e forma, foron negociadas directamente co Director Xeral de Mobilidade da
provincia de Ourense. Foron reclamadas persoalmente para que se tivesen en conta e estiveron
colgadas na páxina web do concello de Barbadás e supoño que seguirán colgadas. Supoño que o
señor Manuel non se informa moito na páxina web do concello de Barbadás.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón, ten dereito a un minuto máis.

ACTA DO PLENO

un estudo en canto a todas as necesidades de frecuencias, paradas, itinerarios, melloras, horarios.

Número: 2018-0007 Data: 05/06/2018

mobilidade do concello de Barbadás estou obrigado a responder. En cambio si que houbo, houbo

O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, señor Manuel González. Non se me poña político porque
anunciar transporte metropolitano, non son eu, é a Xunta. E eu nin pertenzo nin pertencín nunca
ao Bloque, e o que lle traslado aquí é o que di a xente na rúa. E cando poñen o transporte
metropolitano? Claro, porque fártanse vostedes de poñelo, vostedes non, perdón, os responsables
do goberno da Xunta de Galicia, xa non digo o Partido Popular, xa ve que falo dos responsables
do goberno da Xunta de Galicia. Fártanse de publicamente nos xornais e todo, de vir aquí, ata
nos fixeron a nós vir aquí a un pleno extraordinario, eh!, co gasto que conleva para o cidadán
aprobar un convenio porque era necesario, porque iso ía ser xa. Entón, a culpa disto todo é dos
responsables da Xunta, non do señor Padrón. Entende? Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, Grupo Mixto e Democracia Ourensana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?
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quen anda saíndo na prensa a cada pouco, eleccións tras eleccións autonómicas vindo aquí a

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG, DO e Grupo Mixto e a abstención do PP o seguinte acordo: “Expediente 1975/2018.
Moción do Grupo Mixto para reclamar a inmediata posta en marcha do transporte
metropolitano: Instar dende o Pleno do Concello de Barbadás, unha vez máis, á Xunta de
Galicia, a poñer en marcha de maneira inmediata o servizo de Transporte Metropolitano
durante anos prometida e anunciada a súa posta en funcionamento para Área de Ourense,
que comprende a capital de Ourense e os seus concellos limítrofes nos que nos incluímos. “

De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o
artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno
queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.
A Corporación queda enterada das mesmas.
13- ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas. Ramón? Rogos e preguntas. Fina por

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a dación de contas que teñen vostedes a documentación
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12-DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.

Democracia Ourensana? Partido Popular.
Escola de Música, de como funcionaba e nos contestou tanto Secretaría como Intervención. Se
queren, para a oposición se a podo, me imaxino que o Grupo de Goberno, os dous estarán
informados. En canto a Secretaría, nos dixo que a legalidade que se había, que en anos anteriores
ante a dúbida que houbo nunha reunión, nos confirmou que si foi legalmente todo o que se fixo
durante eses anos dende que se creou a escola. En canto a Intervención, concello de Barbadás ten
Escola de Música cunha finalidade normativa, non parece viable economicamente que poida
asumir os custes dunha banda e dun coro municipal. Por outra banda o concello de Barbadás é
consciente que os alumnos da Escola de Música participan en eventos musicais constituídos en
sendas asociacións e sendo de interese para o concello que desenvolvan os coñecementos
adquiridos na Escola de Música. Recollen no orzamento para 2018, dúas subvencións
nominativas a favor de Nova Fronteira e Ritmos Musicais de Barbadás. Os membros destas
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A Sra. Vispo toma a palabra: No pleno presentamos unhas preguntas por rexistro, en canto a
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asociacións coinciden cos alumnos da Escola de Música”. Leo despacio para que procesen o que
estou lendo. “Estas asociacións teñen como única relación económica co concello de Barbadás as
devanditas subvencións.” En base a isto, facemos un rogo, ou xa non sabemos como plantexalo,
vamos a pedir o pleno que ven unha comparecencia da nosa Concelleira que Música, a señora
Ánxela González, para que nos explique en base a este informe de Intervención, como está
funcionando a Escola de Música. Porque vemos un vacío legal, totalmente, neste momento,
sobre todo dos nenos que están, non sabemos chamar bandas ou non bandas, segundo este
informe de Intervención, non hai bandas neste concello, hai dúas asociacións que están levando
aos nenos por aí e hai un baleiro legal moi grande. Entón, vamos a pedir a comparecencia da

deste concello, queremos que se colgue, porque se pode facer, publicamente as listas de
produtividade de todos os meses dende que se iniciaron. E queremos que nos dean un informe de
cales son os baremos desa produtividade. Haberá un, non, non, vamos a ver, no concello me
imaxino que tanto na oficina de aquí como nas oficinas de A Valenzá, pois haberá onde se poidan
colgar para que os empregados poidan ver cales son e
A Sra. Secretaria toma a palabra: A través da representación sindical, porque son datos
A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, nos pediron que sexan públicos.

ACTA DO PLENO

contesten. Outra cousa, pedimos un rogo ao señor Alcalde ante as queixas de varios empregados
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señora Ánxela González no seguinte pleno e cunha serie de preguntas que queremos que nos

O Sr. Fernández toma a palabra: Os traballadores queren saber a quen van, como e cales son
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pódese abrir un expediente na plataforma e darlle acceso a
todo o mundo.
A Sra. Vispo toma a palabra: Iso é unha loucura, unha loucura. Son os traballadores do
concello, pero míreo como queira.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Xa, pero e que colgalo no taboleiro de anuncios, son datos
económicos, están reservados. Non só aos traballadores. É que sería, estou pensando na fórmula,
é que todo o que pasara por alí podería velo.
O Sr. Fernández toma a palabra: Entón habilitar un sistema para que todos os traballadores
municipais saiban a quen se lle dan as
A Sra. Vispo toma a palabra: Porque non o saben e nolo están pedindo e nos trasladaron iso.
Incluso cales son eses baremos de produtividade porque non están de acordo. Vamos a ver, isto
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

90

Cod. Validación: 65L2563AC5JDQHK7S73SE5TDA | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 90 a 92

os baremos que se utilizan para distribuír.
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vai para o señor Alcalde aínda que creo que non é para el. Recibimos, hoxe á mañá, algunhas
queixas porque foi esta fin de semana. Hai unha empresa privada de aquí, que é unha empresa
que dá clases de baile, non vamos a poñer nomes que non me gusta poñer nomes, e algúns dos
pais viñeron a falar, en concreto comigo, e con unha compañeira que está aquí tamén sentada
detrás miña, do Partido Popular, onde se pediron as instalacións de varias dependencias tanto do
Polideportivo como da Casa de Cultura, non sei se algunha máis. Os pais, a ver, eu por iso
pregunto, por se saben, se me poden contestar porque non se lles cedeu. Entón, tiveron que ir ao
Paco Paz e as queixas son de que son case catrocentas persoas que tiveron que ir alí. Non sei o
por que, porque por iso pregunto porque non teño acceso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E polo regulamento que hai na Casa de Cultura.
A Sra. Vispo toma a palabra: O regulamento da Casa de Cultura?
A Sra. González toma a palabra: Si na Casa de cultura, pero aparte diso tantas persoas na Casa
de Cultura non caben, e ademais era dunha actividade de tipo deportivo co cal non tiña cabida
na Casa de Cultura.
A Sra. Vispo toma a palabra: Pero no Polideportivo creo que ultimamente se fixeron
actividades deportivas un club privado. Vale. Que nos contesten por escrito. Vale? Mellor que

ACTA DO PLENO

O Sr. Varela toma a palabra: Se quere contéstolle, polo regulamento que hai no Polideportivo.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Plantexe a pregunta por escrito e contestarémosllo por escrito.

nos contesten por escrito. Vamos a ver. E por último, vamos a pedir un informe de Intervención,
unha pregunta no pleno anterior, onde tiñamos constancia de que unha empregada deste concello
firmou unhas nóminas, en concreto unha nómina, sen ter a delegación do señor Alcalde. Entón,
constatámolo, nos deron copia diso e queremos un informe de Intervención, incluso do señor
Alcalde, porque isto conleva a algo moi grave e que realmente se deu orde a unha entidade
financeira para que se paguen as nóminas deste concello, cando esa persoa, ese traballador, neste
caso a responsabilidade é do señor Alcalde, nós nunca vamos ir contra ese traballador, porque llo
pediron por favor nese momento, de que firmase e creo que a responsabilidade do señor Alcalde
está manifesta cando nos demostraron neste departamento que efectivamente non hai unha
delegación de firma.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si a hai. Si que a hai.
O Sr. Fernández toma a palabra: Informáronnos que non, os técnicos.
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non sabemos se de Secretaría tamén pero de Intervención si. Temos constancia, nós fixemos
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A Sra. Vispo toma a palabra: E nada máis.
O Sr. Fernández toma a palabra: Si, e para rematar, comunican os veciños de Sobrado, de si se
puideran colocar redutores de velocidade na rúa Ferreira. Entón valorar esa posibilidade. Despois
hai unha cousa que nos sorprende. Hai unhas solicitudes de axudas de custos por asistencias de
tres concelleiros a Santiago, concretamente. Unha do señor Adrián Varela, outra do señor Serafín
Núñez, que superan en contía a outra que ten a señora Victoria Morenza, a Sobrado, ou perdón, a
Santiago, pero non é precisamente a contía de cada unha delas. Uns poden comer alí, outros non.
Ben. O que nos sorprende é que a terceira, da señora Victoria Morenza, é para unhas charlas
informativas da FEMP, Federación Española de Municipios e Provincias, cando penso que aquí

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois moitas grazas.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 23:45 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a
presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
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de Municipios e Provincias. Entón vamos solicitar esa aclaración tamén.
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todos sabemos que solicitaron vostedes no seu momento, o botarse fóra da Federación Española
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